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STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ROZKVĚT
2014 – 2020
Název strategie
Kategorie strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozkvět 2014 –
2020 (SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020)
Místní integrovaná meziresortní rozvojová strategie připravená
metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
Zájmové území MAS Rozkvět, z.s.

Řešené území
Počet obcí území MAS: 30
Gestor a koordinátor
tvorby strategie
Termín zpracování
strategie
Schvalovatel strategie
Datum schválení
Číslo a datum aktualizace
Doba realizace strategie
Odpovědnost za
implementaci
Orientační rozpočet
implementace
Použité jednotné závazné
postupy při přípravě
strategie

MAS „Rozkvět, z.s.
2013 - 2015
Členská schůze MAS Rozkvět, z.s.
21.1.2016
verze 1.1. (04/16)
2014 - 2023
MAS Rozkvět, z.s. a místní aktéři (jednotlivé obce regionu MAS a jimi
zřizované organizace, podnikatelé, NNO – realizátoři IP v rámci
strategie a jejich partneři)
1,2 Mld. Kč
(financováno v rámci programových rámců SCLLD: 138,5 ml. Kč)
Metodický pokyn pro využívání integrovaných nástrojů v programovém
období 2014-2020, verze 2 (listopad 2015)
Strategie je zpracována v rámci přípravy zájmového území MAS na
realizaci aktivit místního a regionálního rozvoje v období 2014-2020 (s
realizací projektů do r.2023).

Kontext vzniku strategie

Cílem strategie je identifikovat potenciál zájmového území MAS,
vymezit rozvojové oblasti a cíle rozvoje regionu, definovat opatření pro
naplnění těchto cílů a napomoci vytvoření podmínek pro implementaci.
Strategie byla zpracována s využitím metody CLLD a na principech
strategického přístupu k plánování a řízení v kvalitě MA21:
„Dělat správné věci správně“.
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Strategie MAS byla zpracována s využitím metody CLLD a na principech strategického přístupu
k plánování a řízení v kvalitě MA21: „Dělat správné věci správně“; strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Rozkvět, z.s. pro období 2014-2020 (SCLLD) s realizací individuálních
projektů do roku 2023 bude hlavním nástrojem pro podporu rozvoje regionu území MAS.
Strategie byla připravována transparentně a nestranně, veřejnost byla oslovována k aktivnímu
zapojení se, do přípravy strategie byl zahrnut široký okruh zainteresovaných stran a prostřednictvím
webových stránek MAS i komunitních akcí se do přípravy a připomínkování návrhu strategie mohl
zapojit každý, kdo se o připravovanou strategii a rozvoj zájmového území MAS zajímá.
Strategie MAS je pojata jako integrovaná meziresortní rozvojová strategie na místní a regionální
úrovni a proto se zaměřuje na řešení celé sady souvisejících problémů.
Podklady pro zpracování strategie byly získány ze statistik ČSÚ, dokumentace a podkladů
získaných z Krajského úřadu Jihočeského kraje a jednotlivých místně příslušných regionálních
pracovišť Úřadu práce ČR, vyhodnocením výsledků a dopadů realizace předchozí strategie MAS a
přínosů realizačních plánů (SPL) a projektů MAS, anketami a místními i vlastními šetřeními, výstupy
z workshopů a veřejných fór. Strategie je vytvářena na základě identifikovaných reálných potřeb a
problémů místních aktérů a vychází také z více než 10leté činnosti a zkušeností MAS se
strategickým plánováním, přípravou a realizací projektů a komunitními aktivitami.
Současně byla posuzována kompatibilita strategie s relevantními strategickými dokumenty a
rozvojovými plány na místní, regionální i národní úrovni, místní i časové návaznosti a soulady.
Při tvorbě strategie byl aplikován projektový přístup, který umožní zpracování realistického návrhu
implementace strategie a efektivní řešení problémů. Opatření navržená strategií budou
implementována místními aktéry, kteří mají/budou mít zájem na naplnění této strategie – MAS,
obcemi a organizacemi zřizovanými obcemi, svazky obcí, podnikateli a firmami a neziskovými
organizacemi sídlícími a/nebo působícími v zájmovém území MAS (nositelé/vlastníci strategie).
Globální cíle strategie jsou postaveny na základních principech udržitelného rozvoje, především:
1. propojení všech základních oblastí života regionu MAS – ekonomické, sociální a životního
prostředí; pouze řešení zohledňující všechny významné aspekty považujeme za dlouhodobě
efektivní a trvale udržitelné. Strategická rozhodnutí je potřeba přijímat s ohledem na hlediska
dlouhodobých dopadů, je potřeba strategicky plánovat a hledat dlouhodobá řešení.
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.
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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.
Strategie zohledňuje princip partnerství, důraz klade na posilování konkurenceschopnosti
jednotlivých aktérů rozvojového území MAS i regionu jako celku a synergické efekty projektů a
kooperací.
Úlohu veřejného sektoru v rámci strategie – přípravné fázi i implementaci - spatřujeme v meziobecní
i mezisektorové spolupráci s partnerskými subjekty působícími na území, a to jak ze sféry
podnikatelské, tak nestátních organizací.
Vycházíme také ze zkušeností regionu s implementací rozvojových plánů LEADER od roku
2004 a dosažených výsledků, získaných dovedností a navázaných vztahů.
Strategie si klade za cíl podpořit rozvoj vnitřního potenciálu území MAS, přispět k odstraňování
bariér v přístupu k příležitostem a jejich využívání, podpořit rozvoj inovativních postupů a posilování
sociální soudržnosti při respektování zásad udržitelného rozvoje.
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.
A golfové míčky v logu strategie? I ty je potřeba uvést do
pohybu a strategicky a takticky správně „navádět“ k cíli….
Středobodem strategie, KDE SE JEDNOTLIVÉ PRIORITNÍ OBLASTI PROVAZUJÍ, se tak stávají
MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (zkráceně M.A.S.).
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V následujícím textu jsou využity i další grafické symboly -  upozorňuje na potenciálně rizikové
faktory, slabé stránky, potřeby anebo omezení; symbol



je pak použit pro pozitivní informace,

klady a silné stránky regionu a příležitosti …. k dalšímu rozkvětu regionu.
SCLLD má čtyři základní části:
1) Popis území a zdůvodnění výběru
2) Analytická část – zachycení aktuální situace a trendů v území, postihnutí vzájemných vazeb
3) Strategická část – směr rozvoje, stanovení způsobů naplňování rozvoje regionu
4) Implementační část – mechanismy SCLLD, programové rámce (vazby SCLLD na OP,
finanční toky a alokace na opatření SCLLD)

Časový snímek přípravy strategie
Zpracování 1. verze dokumentu

do 31.8.2014

Připomínkování 1. verze dokumentu

do 10.10.2014

Sběr projektových záměrů, zpracování 2. verze
dokumentu

do 31.8.2015

Zapracování připomínek ex-ante hodnocení
MEDUIN

do 21.9.2015

Připomínkování 2. verze dokumentu

do 21.9.2015

Zapracování připomínek a výstupů z projektu
SMS ČR, zpracování 3. verze dokumentu

do 30.9.2015

Aktualizace struktury dokumentu dle MPIN,
zpracování 4. verze dokumentu

do 21.12.2015

Projednání a schválení strategie správní radou

6.1.2016

Schválení strategie členskou schůzí MAS

21.1.2016

Předložení strategie řídícímu orgánu

01/2016
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Členění SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
OBSAH:
A. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU
B. ANALYTICKÁ ČÁST
I.

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

II.

SWOT ANALÝZA

III.

ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB

C. STRATEGICKÁ ČÁST
I.

STANOVENÍ VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ, SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ
(opatření se skládá z jednoho nebo více podopatření /aktivit)

II.

POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE A HIERARCHIE
CÍLŮ, VČETNĚ JASNÝCH A MĚŘITELNÝCH CÍLŮ PRO VÝSTUPY A VÝSLEDKY

III.

VAZBY NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY

IV.

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

V.

VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

D. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
I.

POPIS ŘÍZENÍ VČETNĚ ŘÍDICÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY MAS

II.

POPIS ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV MAS,
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ
KAPACITY

III.

POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT

IV.

POPIS SPOLUPRÁCE MEZI MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI A
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V.

POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ

E. PŘÍLOHY (součást e-žádosti)
I.

FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

II.

MAPA ÚZEMÍ A SEZNAM OBCÍ

III.

POPIS ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE

IV.

ANALÝZA RIZIK

V.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
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Dalšími disponibilními přílohami dokumentu dostupnými na www MAS jsou:
A. Ověřovací anketa – prioritní opatření integrované strategie 2007-2013
B. Evaluace SPL 2007-2013
C. Statistická data a analýzy území MAS
D. Profily obcí MAS
E. Karty projektů obcí 2014+ (soubor samostatných projektových karet z www-aplikace)
F. Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti (vypracováno v rámci projektu „Naše
město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“ )
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A.

POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU

POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU
Obecná charakteristika a geografická poloha regionu MAS, zdůvodnění jeho výběru
MAS Rozkvět, z.s. – do konce roku 2014 s názvem organizace „Občanské sdružení Rozkvět
zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ - vznikla na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí
Chelčicko-Lhenického mikroregionu a místních spolků; MAS Rozkvět byla jednou z prvních MAS
založených v Jihočeském kraji.
Chelčicko-Lhenicko je nadále jádrem tzv. zájmového území MAS Rozkvět, které se za uplynulých
více než 10 let existence postupně, ale značně rozšířilo a sahá až po rakouské a bavorské hranice.
Úspěšný nástup činnosti MAS i rozvoj, včetně teritoriálního souvisí s faktem, že se do
činnosti MAS postupně zapojily lokální mikroregiony, které řeší obdobné problémy v řadě
oblastí života, a tato kooperace v rámci MAS navázala na předchozí činnost těchto DSO,
rozšířila ji meziresortně a významně aktivizovala místní obyvatelstvo a neziskový sektor.
Zájmové území MAS Rozkvět, z.s. tvoří celkem 30 obcí v okresech České Budějovice,
Strakonice, Prachatice a Český Krumlov – obce mikroregionu Chelčicko-Lhenického (Lhenice,
Chelčice, Malovice, Libějovice, Mičovice a Truskovice), Pištín, Sedlec, Hlavatce, Čejkovice, Dívčice,
Olešník, Mydlovary, Zahájí, Dříteň, Zliv, Nákří a Dasný (většina obcí členy Svazku obcí Blata)
a šumavské a lipenské obce Nová Pec, Želnava, Křišťanov, Ktiš, Černá v Pošumaví, Horní Planá,
Lipno nad Vltavou, Frymburk, Loučovice, Malšín a Hořice na Šumavě, Vyšší Brod (většina obcí
členy Svazku Lipenských obcí nebo Vyšebrodsko), v návaznosti na Vojenský újezd Boletice, který
uzavřel v období 2007-2013 s MAS dohodu o partnerství (u tohoto VÚ se nepředpokládá jeho
zrušení, pouze část území je postupně předávána do katastrální správy některých obcí, např. Horní
Plané a Želnavy; pro období 2014-2020 předpokládá MAS uzavření obdobné dohody o partnerství).
Těchto 30 obcí a měst má celkem 119 místních částí (osad), více než polovina obcí regionu MAS
má méně než 500 obyvatel.
Jde o typicky venkovský region, spojující vnitrozemskou rovinatou oblast Českobudějovicka
a Zbudovských Blat, zvlněnou krajinu Chelčicko-Lhenicka s podhůřím Šumavy, Lipenskem
a atraktivním příhraničním masivem hor v tzv. Trojmezí. Venkovský charakter podtrhuje nejen
charakter krajiny a zachovalá příroda, ale i v regionu provozovaná zemědělská činnost včetně
tradiční ovocnářské produkce, vizuální charakter typických jihočeských vesnic a městeček, míra
udržování tradic a spolkového života, a také často rekreační funkce regionu.
Jde o venkovský region se znaky periferie - perifernímu profilu území MAS (viz další
charakteristiky) odpovídá především velká rozdrobenost sídelní struktury a lokace mimo regionální
centra, hustota obyvatelstva regionu MAS je na úrovni cca ¼ průměrné hustoty obyvatelstva ČR
- a tím souvisejících nedostatků a nižší kvality života obyvatel.
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Region MAS Rozkvět spojují společné problémy a potřeby typicky venkovských oblastí –
nutnost zvyšovat kvalitu života místního obyvatelstva a podporovat zaměstnanost v místě a místní
produkci jako základ řešení vylidňování sídel (v regionu se trvale snižuje počet podnikatelských
subjektů), potřeba zlepšení stavu technické infrastruktury, když v některých obcích doposud část
technické infrastruktury zcela chybí, nutnost zachovat dostupnost základních a mateřských škol a
zvýšit dostupnost sociálních služeb, snaha o zachování kvality životního prostředí a vhodná
kultivace krajiny v regionu, nutnost podporovat přiměřený rozvoj cestovního ruchu jako významného
sektoru pro zaměstnanost v místě; obce regionu svůj rozvoj staví také na posilování pocitů identity
obyvatelstva a rozvoji místních tradic a především neziskového sektoru.
MAS Rozkvět se dlouhodobě zabývá podporou rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového
života, spolupracuje s místními samosprávami i regionálními svazky obcí při plánování a realizaci
nadstavbových projektů, podporuje rozvoj vzdělanosti, sociálních služeb i kultury, propaguje region
v ČR i zahraničí a aktivně vyhledává příležitosti pro další kooperace. Tato činnost MAS pomáhá
regionu při eliminaci řady omezení a překážek, které vyplývají z periferního profilu území MAS a tím
souvisejících nedostatků a nižší kvality života obyvatel.
Současně se snažíme využít předností regionu, kterými jsou mj. přírodní a kulturní kapitál
regionu, a přispívat k jeho rozvoji – a rozkvětu.

Mapy: území Jihočeského kraje a ČR– lokalizace MAS Rozkvět (zdroj: NS MAS), vyznačen VÚ Boletice
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MAS Rozkvět v kontextu ORP
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Rozloha území a počet obyvatel území MAS Rozkvět, z.s.
Obec název
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Šumavě
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Ktiš
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava
Chelčice
Libějovice
Křišťanov
Vyšší Brod
Celkem:

Počet obyvatel k 1.1.2014
313
303
221
149
617
461
143
198
369
555
1 650
795
477
3 561
831
1 265
2 145
843
654
1 674
524
1 888
654
332
457
112
385
465
102
2 533
24 676

Celková výměra
(ha)
340,4
413,4
668,8
504,2
1403,4
450,2
2710,7
622,2
955,9
1952,5
4608,3
2351,2
2025,8
1420,5
5047,2
5417,8
9882,8
3190,7
1948,0
4201,1
3716,4
3913,5
2514,4
2338,0
6637,2
1033,9
482,2
1340,5
1790,1
6975,7
80857,1

Tabulka: Základní údaje o obcích místní akční skupiny (Zdroj: ČSÚ)


Průměrná hustota obyvatelstva je 30 osob/km2; pro srovnání průměrná hustota
obyvatelstva Jihočeského kraje je cca 63 osob/ km2 a celostátní průměr je 133 osob / km2.
 Jedná se typicky venkovský region, zájmové území MAS Rozkvět tvoří 30 obcí a měst se 119
místními částmi.
Celkový počet obyvatel regionu MAS Rozkvět je 24 676 osob (údaj k 1.1.2014, dle ČSÚ).
Největšími sídly na území MAS jsou města Zliv (3.561 obyvatel), Vyšší Brod (2.533 obyvatel) a
Horní Planá (2.145 obyvatel); toto jsou jediná sídla regionu MAS Rozkvět s počtem obyvatel větším
než 2.000 osob. Více než polovina obcí regionu MAS Rozkvět má méně než 500 obyvatel.
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Největší katastrální území mají obce v příhraničí – Horní Planá (9.883 ha), Vyšší Brod (6.975 ha),
Frymburk (5.418 ha) a Černá v Pošumaví (5.047 ha); ve vnitrozemní části MAS pak obec Dříteň s
plochou 4.608 ha (jde o obec s největším počtem místních částí – 10ti).
Jak je uvedeno v předchozím textu, území regionu MAS Rozkvět prošlo od svého vzniku
doposud rozšířením, a to ve dvou vlnách (v letech 2006-207 a pak 2012-2013), a to v souladu
s metodickými požadavky na územní kontinuitu regionu MAS.
Počet obcí MAS
Rok

(+přijaté )

Obce MAS

celkem

2009

17

Chelčice, Libějovice, Lhenice, Malovice, Mičovice,
Truskovice, Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary,
Olešník, Pištín, Sedlec, Zahájí, Zliv, Nákří

2010

---

---

2011

---

---

2012

(+ 8)

25

+ Kříšťanov, Dasný, Želnava, Nová Pec, Ktiš, Černá v
Pošumaví, Horní Planá, Hořice na Šumavě

2013

(+4)

29

+ Frymburk, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Malšín

2014

(+1)

30

+ Vyšší Brod

Přes rozsáhlost území regionu MAS z hlediska geografického spojují obce regionu MAS shodné
zájmy v oblasti rozvoje venkovských lokalit v řadě oblastí – od veřejné správy a územního rozvoje,
životního prostředí, zdraví obyvatel, přes rozvoj v oblasti infrastruktury, místní ekonomiky a
podnikání, udržitelnou výrobu a spotřebu, po zachování místních tradic a kultury, školství, výchovy
a vzdělávání, rozvoj místních komunit a sociálního prostředí. Místní akční skupina se v tomto
stala skutečným partnerem samosprávy, obyvatel, místních NNO i podnikatelů, a současně
prostředníkem pro komunikaci a vytváření vazeb; přístup zdola a zapojování komunity do tvorby vizí
i řešení každodenních problémů či realizace projektů se ukázalo jako velmi efektivní cesta pro
překonávání vnitřních i vnějších bariér, vytváření nových příležitostí a mezisektorové kooperace i
dosahování společných cílů.



Dokladem aktivního zapojení a vzájemné spolupráce je mj. vytvoření Fóra starostů obcí

MAS Rozkvět, které se zúčastnilo tvorby a připomínkování společné strategie, zapojení MAS do
Národní sítě zdravých měst a zařazení do kategorie C v uplatňování MA21 již po 2 letech členství
včetně uspořádání veřejných fór, nebo vytvoření společné komunikační platformy
prostřednictvím webových stránek MAS Rozkvět, propojené se 2 DSO a řadou obcí v regionu.
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Základní informace o MAS
Název MAS:
Kraj:
Datum vzniku:
Adresa sídla:
Adresa kanceláře:
IČO:
Kontakty:

Kontakty na
programového
manažera MAS:
Jméno a kontakt na
statutárního zástupce:
Počet partnerů/členů
v MAS (stav ke dni:
24.11.2015):
Základní popis
organizace:

MAS Rozkvět, z.s.
Jihočeský
26.03.2004
Školní 124, 384 02 Lhenice
Školní 124, 384 02 Lhenice
26658691
telefon do kanceláře
774 139 464
e-mail MAS
kancelar@masrozkvet.cz
web MAS
www.masrozkvet.cz
ID datové schránky
tbcttih
Ing. Marta Krejčíčková,
krejcickova@masrozkvet.cz
Ing. Petr Leber,
petr.leber@seznam.cz
veřejná správa (V):
16
podnikatelská sféra (P): 29
neziskový sektor (N):
16
aktivní občan (NV):
2
MAS Rozkvět, z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Spolek je založen na demokratických principech a dobrovolnosti
svých členů.
Svou povahou spolek funguje jako místní akční skupina ve smyslu čl. 34
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a realizuje
aktivity v souladu s dlouhodobou rozvojovou strategií na principech
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a v souladu s principy
MA21.
Území působnosti MAS je vymezeno územími obcí, které vydaly souhlas
se zařazením správního území obce do územní působnosti SCLLD.
Spolek vznikl jako občanské sdružení založením na ustavující schůzi a
přijetím prvních stanov dne 12.2.2004 v Malovicích, následně (26.3.2004)
proběhla registrace sdružení na MV ČR. Původní název, který nesl spolek
do aktualizace stanov v roce 2014 v souladu s NOZ, zněl: Občanské
sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina.
Lokalizace regionu MAS v ORP: České Budějovice, Český Krumlov,
Prachatice, Vodňany
Cíle organizace (dle stanov):
Posláním spolku je rozvíjet místní partnerství soukromého a veřejného
sektoru na území MAS a přispívat tak k realizaci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD).
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Tento účel spolek naplňuje zejména těmito činnostmi:
a. všestrannou podporou trvalého rozvoje území MAS, zejména činnostmi
ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a
středních podniků a dalších subjektů působících na území,
b. přípravou, schválením a aktualizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) a zajištěním její realizace prostřednictvím
individuálních projektů realizovaných v území působnosti MAS,
c. přípravou projektů MAS a zajištění jejich realizace v souladu s SCLLD a
podle stanovených podmínek a kritérií pro jednotlivé dotační programy,
d. aktivní spoluprací mezi jednotlivými členy spolku, jakož i spoluprací
s dalšími partnerskými organizacemi, respektive s fyzickými i právnickými
osobami v rámci České republiky i zahraničí,
e. naplňováním zásad MA21 a principů udržitelného rozvoje, zdraví a
kvality života jako cílů činnosti spolku.
Orgány spolku jsou: členská schůze, správní rada, výběrová komise,
dozorčí rada.
Spolek kromě volených orgánů zřizuje dále neformální Fórum starostů,
které je složeno ze starostů obcí území působnosti MAS, a tematické
pracovní skupiny, které jsou poradními orgány spolku.
V rámci členství MAS v NSZM ČR je správní rada oficiálním orgánem MAS
Rozkvět k MA21 pro sledování postupu MA21.
MAS Rozkvět působí v rámci statutu veřejně prospěšné organizace
v souladu s § 146 občanského zákoníku, jejím posláním je přispívat
v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činnosti
k dosahování obecného blaha, na její rozhodování mají podstatný vliv jen
bezúhonné osoby, nabyla majetek z poctivých zdrojů a své jmění
hospodárně využívá k veřejně prospěšnému účelu.

Podrobnější informace o MAS uvádíme v kapitole D.- Implementační část.
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MAS Rozkvět, z.s.

ANALYTICKÁ ČÁST
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B. ANALYTICKÁ ČÁST
B.- I.

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Lidské zdroje - demografické trendy, zaměstnanost, ekonomická aktivita
Demografické trendy:
V regionu MAS i Jihočeském kraji jsou podobné jako v celé České republice, projevuje se
především trend prodlužování věku dožití a celkového stárnutí obyvatelstva (souvisí také se
sníženou porodností).

(zdroj:ČSÚ, Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce
2012 )
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Také průměrná věková struktura obyvatel regionu MAS odpovídá profilu Jihočeského kraje,
s minimální % odchylkou.

Graf: Věková struktura obyvatelstva regionu MAS Rozkvět, z.s. a Jihočeského kraje (zdroj: ČSÚ)

Podrobnější rozbor struktury obyvatelstva jednotlivých obcí z hlediska pohlaví a věku (členěno
do skupin 0-14 let, 15-19 let, 20 – 29 let, 30 – 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 64 let, 65 – 69 let,
70 – 79 let a 80 a více let) je součástí jednotlivého Profilu obce, které jsou e-přílohou textové
části strategie a jsou dostupné na www MAS.
Kromě sledování počtu obyvatel dle věku uvádíme v jednotlivém Profilu obce také statistiky
z hlediska pohlaví a z hlediska rodinného stavu (má potenciální vliv na potřeby v oblasti
sociálních služeb, ať již terénních či pobytových, především v seniorském
věku); současně je tato analýza jedním ze základů pro sledování
potenciálních cílových skupin ohrožených chudobou.
Dále byl rozborován stav populace regionu MAS z hlediska vyjíždění do
zaměstnání a škol, obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, profilové
složení nezaměstnaných dle cílových skupin (CS 50+, absolventi, OZP,
nezaměstnaní 12M+, a další), a také s ohledem na nejvyšší ukončené
vzdělávání.
Tyto informace jsou pak vodítkem pro směřování projektových záměrů jednotlivých obcí či
projektů řešených ve spolupráci, například prostřednictvím svazku obcí nebo v kooperaci
s poskytovateli sociálních služeb, vlastní projekty MAS i podnikatelské záměry. Projektové záměry
obcí a některých NNO, které jsou na MAS vedeny ve formátu projektové karty, jsou také uvedeny
v rámci zásobníku projektů jednotlivého Profilu obcí.
Zjednodušeně lze konstatovat, že vývoj populace v jednotlivých obcích regionu MAS dle údajů ČSÚ
možno charakterizovat jako nerovnoměrný. Trendy demografického vývoje obcí jsou ovlivněny
zejména polohou, především v příměstské části regionu MAS (tzn. obce SO Blata v rámci
aglomerace České Budějovice) souvisí zvyšující se počet obyvatelstva s procesem doposud
pokračující suburbanizace; v oblastech vnitřní periferie a příhraničí pak mají významné negativní
vlivy na počet obyvatel v obcích především situace na lokálním trhu práce, omezená dopravní
dostupnost a obslužnost a také nedostupnost řady služeb i části infrastruktury, což výrazně snižuje
kvalitu života v obcích.
Mezi hlavní problémy venkovského regionu MAS Rozkvět patří místní/lokální dostupnost
pracovních příležitostí související s ekonomickou strukturou těchto oblastí, omezenou dopravní
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dostupností i obslužností. Negativní vliv na demografický vývoj a kvalitu života v obcích má
také nedostupnost řady služeb pro obyvatele i některé infrastruktury v místě.
Plošné stárnutí populace má dopady na potřeby sociální infrastruktury a služeb; tato
infrastruktura však až na výjimky ve venkovských oblastech regionu MAS de facto zcela chybí,
omezeně dostupné jsou i terénní služby. Tento problém není dostatečně reflektován
v rozpočtech obcí, ale ani kraje a státu (zde je problémem především nesystematičnost přístupů).
S ohledem na stárnutí populace je potřeba také upozornit na specifickou problematiku zemědělství,
kde se neúměrně zvyšuje průměrný věk pracovníků a farmy i družstva mají problém s náborem
mladých, odborně vzdělaných pracovníků.

Počet obyvatel jednotlivých obcí regionu MAS Rozkvět, z.s.
TAB. POČET OBYVATEL JEDNOTLIVÝCH OBCÍ REGIONU MAS ROZKVĚT, Z.S. - ČLENĚNÍ
DLE POHLAVÍ
Obec název
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Šumavě
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Ktiš
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava
Chelčice
Libějovice
Křišťanov
Vyšší Brod
Celkem:

Počet obyvatel
k 1.1.2014
313
303
221
149
617
461
143
198
369
555
1 650
795
477
3 561
831
1 265
2 145
843
654
1 674
524
1 888
654
332
457
112
385
465
102
2 533
24 676

: z toho ženy

: z toho muži

155
150
115
77
309
231
70
101
180
284
820
388
241
1 827
403
612
1 073
416
314
820
258
926
299
164
224
46
183
237
42
1 276
12 241

158
153
106
72
308
230
73
97
189
271
830
407
236
1 734
428
653
1 072
427
340
854
266
962
355
168
233
66
202
228
60
1 257
12 435

Tabulka: Počet obyvatel jednotlivých obcí regionu MAS Rozkvět, z.s. a členění obyvatelstva dle pohlaví
(Zdroj: ČSÚ)
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL REGIONU MAS
Úhlem pohledu statistických dat je
z hlediska základní dlouhodobé
stability
regionu
důležitý
dlouhodobý vývoj celkového
počtu obyvatel, viz graf.
V rámci regionu MAS jako celku
lze
jednoznačně
konstatovat
stabilizovaný počet obyvatel.

Graf: vývoj celkového počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ)

V dobrém poměru (15% : 16%) se také drží počet osob ve věku do 15 let a osob ve věku nad
65 let v porovnání s dalšími statistikami - na krajské úrovni je podíl seniorů o 2% vyšší, celostátně
pak o 1,7% vyšší.
Je dobré, že se nepotvrdila ohrožení regionu MAS predikovaná při zpracování strategie na
období 2007-2013, související se stárnutím obyvatelstva (zvyšování % seniorů oproti počtu
osob do 15 let) a odchodem především mladých lidí z území (snižování počtu obyvatel v obcích).
Změny počtu obyvatel samozřejmě v jednotlivých obcích existují, úbytky však nejsou v posledních
letech výrazné a ve většině obcí je počet obyvatel stabilní, místně dochází k pozitivní tendenci
růstu počtu obyvatel. Tento trend se týká především obcí v aglomeraci České Budějovice, kde se
rozvíjí individuální bytová výstavba a lokalita má dobrou dopravní obslužnost (současně pozitivní
vliv na vzdělanost obyvatelstva a zaměstnanost) – i když i zde jsme zaregistrovali od roku 2008
pokles počtu obyvatel v městě Zliv o 5% (cca 170 obyvatel) a v Dívčicích o 7% (cca 40 obyvatel).
Nejvyšší nárůst počtu obyvatel zde zaznamenaly obce Čejkovice o 19% (58 osob), Pištín o 14% (75
osob) a Dříteň o 8% (125 obyvatel). Vzhledem k tomu, že jde o „sousedící“ obce, jde často o změny
bydliště v souvislosti s novou individuální bytovou výstavbou.
S příchodem nových obyvatel do rozšiřujících se obcí i demografickými změnami často souvisí
vznik potíží v rámci komunity se sžíváním nových obyvatel s původními – také na toto jednotlivé
obce ve spolupráci s MAS dbají a byl to jeden z důvodů zřízení nízkorozpočtového pobídkového
grantu MAS na rozvoj místních kulturně-společenských aktivit obyvatel, pořádaných místními spolky
a dobrovolníky (více v části textu o organizaci a aktivitách MAS Rozkvět); spolkové akce vhodnou
formou omezují sociální izolaci jednotlivců a také zprostředkují kontakt různých sociálních vrstev.
S propadem počtu trvale žijících obyvatel souvisejících především s restrukturalizací zdejšího
hospodářství se musely v posledním čtvrtstoletí vypořádat obce na Lipensku (ukončení provozu
papíren, plicní léčebny, státních statků a další, změny ve všech sektorech); jedná se především o
obec Loučovice a město Vyšší Brod (propad 10%, resp. 6%), kde se však situace v posledních 3
letech stabilizovala, a obce Nová Pec a Želnava (propad o 17%, resp. 23%), kde snižování počtu
obyvatel trvá především u obce Nová Pec, která je v současnosti na stavu 1/3 počtu obyvatel ve
srovnáním s 80.lety 20.století, v této obci jde v podstatě o strukturální problém.
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Graf: vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích regionu MAS (Zdroj dat: www.obyvatelecesko.cz)

Na obci Lipno nad Vltavou a městu Horní Planá současně můžeme sledovat efekt, který pracovně
nazýváme „horní-střední-dolní Lipno“ (čím dále proti toku Vltavy resp. od hráze přehrady se
zhoršuje dopravní dostupnost sídel a životní podmínky obyvatel, horní část je současně zařazena
do CHKO resp. NP Šumava; na to navazují pak problémy v zaměstnanosti, daňových příjmech
obce, počtu obyvatel,…). Nová Pec je toho nejviditelnějším dokladem.
Obec Lipno nad Vltavou, která za svůj současný rozvoj vděčí masivním investicím do cestovního
ruchu (Stezka korunami stromů, lyžařský areál Kramolín, jachetní Marina, a další developerské
projekty), a Horní Planá tvoří dnes klíčová centra Lipenska.

Dále nutno uvést, že obec Loučovice a město Vyšší Brod byly v tzv. Gabalově zprávě 2015
zařazeny mezi sociálně vyloučené lokality (jako jediné v regionu MAS Rozkvět), intervence ASZ zde
neprobíhají.
S cílem trvalé stabilizace obyvatelstva i demografickým a také socioekonomickým vývojem
regionu MAS souvisí potřeby obcí rozvíjet podmínky pro kvalitní život obyvatel - možnosti
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bydlení, dostupnost občanské vybavenosti a služeb, zajištěním dobré dojížďkovosti za vzděláním a
prací, podporou tvorby pracovních příležitostí v místě a místních producentů.

(zdroj: ČSÚ, Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce
2012 )

Data pro posouzení ekonomického postavení obyvatel jsou uvedena pro jednotlivé obce v rámci
e-přílohy Profily obcí. Zprůměrování za celý region není relevantním ukazatelem výkonnosti
regionu, data jsou vhodná pro rozhodování konkrétní obce. Průměrná míra ekonomické aktivity
obyvatelstva regionu MAS i kraje je srovnatelná.

Zdroj: ČSÚ; Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce
2012

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONU MAS
Jak je zřejmé z výše uvedeného grafu, mapujícího vývoj míry nezaměstnanosti v Jihočeském kraji a
obcích regionu MAS, míra nezaměstnanosti v regionu MAS kopíruje trendy ve vývoji
zaměstnanosti v Jihočeském kraji a je relativně nízká.
Dle aktuálních informací (10/2015) je průměrná nezaměstnanost v Jihočeském kraji i regionu
MAS Rozkvět, z.s. na úrovni cca 5%, ještě nižší pak v ORP Prachatice (3,1%) a ORP České
Budějovice (3,7%), průměrná v ORP Strakonice (5,0%), nadprůměrná v ORP Český Krumlov
(6,2%) – ve výčtu uvádíme regiony ORP, do kterých zasahuje region MAS Rozkvět, z.s.. Aktuální
situaci v zaměstnanosti v jednotlivých obcích dokládá níže uvedená tabulka.
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Tabulka: aktuální profil nezaměstnanosti v regionu MAS Rozkvět (aktuální stav: 10/2015)
Dosažitelní
uchazeči 15- Obyvatelstvo 15Obec název
64 let; 10/2015 64 let; 10/2015
Dasný
4
231
Mydlovary
4
212
Nákří
1
134
Hlavatce
2
110
Pištín
13
416
Zahájí
7
314
Malšín
8
103
Truskovice
5
127
Čejkovice
11
253
Dívčice
13
362
Dříteň
37
1100
Olešník
16
553
Sedlec
4
305
Zliv
86
2374
Černá v Pošumaví
33
551
Frymburk
58
895
Horní Planá
81
1444
Hořice na Šumavě
37
580
Lipno nad Vltavou
34
445
Loučovice
126
1135
Ktiš
9
346
Lhenice
41
1310
Malovice
15
455
Mičovice
5
215
Nová Pec
12
324
Želnava
2
74
Chelčice
6
283
Libějovice
18
298
Křišťanov
4
78
Vyšší Brod
102
1754
Souhrnně:
794
16781

Podíl
nezaměstnaných
osob (%) - 10/2015
1,7%
1,9%
0,7%
1,8%
3,1%
2,2%
7,8%
3,9%
4,3%
3,6%
3,4%
2,9%
1,3%
3,6%
6,0%
6,5%
5,6%
6,4%
7,6%
11,1%
2,6%
3,1%
3,3%
2,3%
3,7%
2,7%
2,1%
6,0%
5,1%
5,8%
4,7%

Volná místa 10/2015
2
0
0
0
4
0
0
0
3
3
3
0
4
24
8
30
25
6
44
4
10
21
3
0
7
0
40
8
1
31
281

Tabulka: aktuální míra nezaměstnanosti, počet dosažitelných uchazečů a počet volných míst (zdroj: ČSÚ)

Zprůměrování údajů za celý region v případě posuzování míry nezaměstnanosti má obdobně jako
vývoj počtu obyvatelstva v podstatě pouze informativní charakter, existují rozdíly mezi
jednotlivými částmi regionu MAS, rozdíly se však vyskytují i uvnitř poměrně malých lokalit –
například viz porovnání obce Chelčice a sousedící obce Libějovice.
Nad průměrnou mírou nezaměstnanosti se pohybuje cca 1/3 obcí regionu MAS, až na
výjimky jde o region Lipensko.
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Vyšší vypovídací schopnost o stavu zaměstnanost v regionu a problémech uplatnitelnosti obyvatel
na trhu práce pro nás však má sledování členění uchazečů o zaměstnání.
Nejaktuálnější statistiky (10/2015) jsou na ČSÚ k dispozici pouze na úrovni kraje a jednotlivých
ORP; z těchto statistik jsou zjevná tato profilová zastoupení uchazečů o zaměstnání:
- cca 55% zastoupení uchazečů - žen
- cca 55% zastoupení uchazečů s evidencí delší než 5 měsíců (z toho 57% žen)
- cca 17% zastoupení osob OZP (z toho 53% žen)
- cca 14% zastoupení osob pečujících o dítě do 15 let (z toho 94% žen)
- cca 26% zastoupení osob se základním vzděláním (z toho 55% žen)
- cca 37% zastoupení osob se střed. odb. vzděláváním s výuč. listem (z toho 50% žen)
- cca 18% zastoupení osob s ÚSO s mat. bez vyučení (z toho 63% žen)
- cca 5% zastoupení osob s vysokoškolským vzděláním (z toho 51% žen)
- průměrně 10-12% zastoupení osob ve věku 20-54 let (zde jsou větší rozdíly dle věku žen: 49%
u 20-24letých, 56% u 25-29letých, 59% u 30-34letých, 65% u 35-39letých, 64% u 40-44letých,
59% u 45-49letých, 58% u 50-54letých, 56% u 55-59letých a 14% u 60-64letých)
- cca 15% zastoupení osob ve věku 55-59 let (z toho žen 56%)
- cca 4% zastoupení osob ve věku do 19 let (z toho 57% žen)
Toto členění je důležité pro nastavení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, ale také
programy a projekty na sociální začleňování, rovné příležitosti a rovnost mužů a žen. Je
zjevné, že ženy jsou na trhu práce obecně více ohrožené ve všech sledovaných kategoriích.



Na základě konzultací provedených na kontaktních pracovištích úřadu práce bylo zjištěno, že

ÚP připravuje pro plánovací období 2014-2020 četné intervence v oblasti APZ, především
v oblasti zvyšování uplatnitelnosti osob na trhu práce, bilanční a pracovní diagnostice,
rekvalifikacích, dalším profesním vzdělávání a další; abychom předešli případným projektovým
kolizím, nebude se MAS Rozkvět, z.s. zaměřovat na podporu a realizaci rekvalifikačních projektů.
Oproti tomu je potřeba, aby MAS Rozkvět v rámci SCLLD významně
intervenovala v oblasti rovných příležitostí a sociálního začleňování,
mj. výběrem prioritních opatření, nastavením hodnotících kritérií pro
integrované projekty a realizací klíčových projektů a projektů spolupráce.
Jako reálný prostor pro aktivity MAS se jeví oblast podpory spolupráce
lokálních partnerů na trhu práce, ve které může MAS navázat na již
zrealizovaný projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“; v této
souvislosti bude MAS připravovat také projekt na zavedení lokálního
zprostředkování práce, vyhledávání zaměstnanců pro konkrétní zaměstnavatele a realizace
činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osoby, ucházející se o práci, a poradenskou
a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
V níže uvedeném grafu jsou zpracovaná data získaná z ČSÚ (r.2011) pro zpřehlednění profilů
uchazečů o zaměstnání z hlediska zařazení do cílových skupin nejvíce ohrožených na trhu
práce – uchazeče ve věku 50+, absolventy, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě
nezaměstnané (12M), v regionu MAS Rozkvět, z.s.
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Z tohoto členění MAS Rozkvět mj.
vycházela při přípravě vzdělávacích a
osvětových aktivit v rámci projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu
práce“,
který
aktivně
pracoval
s většinou CS z uvedeného spektra
(více v části textu o organizaci a
aktivitách MAS Rozkvět).
Tento inovativní projekt zaměřený
na rozvoj sítí, místních partnerství a
sdílení dobré praxe s bavorskými i
českými partnery otevřel v regionu
širší diskuzi na téma rovných příležitostí, zaměstnávání žen flexibilními formami práce, aktivního
dobrovolnictví a získávání praxe v nových oborech pro osoby 50+ prostřednictvím dobrovolnických
aktivit , či možností uplatnění bavorského systému rekvalifikací dlouhodobě nezaměstnaných osob,
do kterého jsou zapojeny obce, a duálního systému vzdělávání.



Hlavním přínosem tohoto projektu pro region byl rozvoj místního partnerství a spolupráce

mezi subjekty z různých sektorů za účelem vytvoření podmínek pro zlepšování situace v
prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, vytváření podmínek pro skloubení
rodinného a pracovního života obyvatel regionu a obecně lepší podmínky zaměstnanosti v regionu,
a to vše především díky příkladům dobré praxe ze zahraničí a navázání či rozšíření místní, lokální i
regionální mezisektorové kooperace a partnerství.
Pro zlepšení uplatnění jednotlivců na trhu práce byla také uskutečněna v rámci projektu řada
vzdělávacích kurzů pro celé území regionu spolupráce 3 jihočeských MAS (MAS Rozkvět , LAG
Chance in nature a MAS Blanský les- Netolice), část ve spolupráci s kontaktními pracovišti úřadu
práce (nábor účastníků z řad CS dlouhodobě nezaměstnaných). Důležitými výstupy projektu jsou
internetové stránky www.portalprace-jiznicechy.cz, e-kurz "péče o děti" pro denní matky/otce,
vzdělávací kurz "rozvoj místního partnerství" či soubor motivačních videospotů " Jak na to - do
práce?" pro cílovou skupinu Mladí lidé.
Webový portál vytvořený v rámci projektu nadále slouží jako bezplatná burza práce a pro sdílení
dat regionální platformy místních partnerství.
Realizace projektu přispěla ke zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských
zdrojů, sociálních politik a zaměstnanosti v sousedících regionech Jižních Čech a Bavorska,
částečně také Horního Rakouska – zde došlo především k významnému rozšíření kooperací
v rámci místních partnerství.
Projekt má i pro další období vysoký potenciál přidané hodnoty jak v
místním, tak i regionálním a mezinárodním měřítku, efektivně využíval
zkušeností zahraničního partnera a vytvořil prostor pro další aktivity
MAS v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí a
kooperací s aktéry na lokálním trhu práce.
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Ekonomický potenciál – podnikání v regionu MAS
Za sledované 6leté období (2008-2013) se zvýšil počet podnikatelských subjektů se sídlem
v regionu MAS o cca 3,4%, počet živnostníků se naopak snížil o cca 3,7%, viz tabulka níže.
Současně je nutno konstatovat, že stav podnikatelských aktivit v regionu MAS je výrazně nižší
než je republikový průměr – v ČR je průměrně podnikatelská aktivita 259 podnikatelů na 1000
osob, v regionu MAS Rozkvět je to cca 134, tj. pouze 52% republikového průměru.

Obec název
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Šumavě
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Ktiš
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava
Chelčice
Libějovice
Křišťanov
Vyšší Brod

RES - počet
podnikatelských
subjektů celkem –
Rok 2008

41
35
11
21
81
36
15
15
51
71
149
75
58
428
114
228
283
96
118
172
57
254
89
46
84
25
52
64
22
413
3204

RES - počet
RES - právní RES - právní
podnikatelských
forma –
forma –
subjektů celkem – Živnostníci – Živnostníci –
Rok 2013
rok 2008
rok 2013

51
35
11
22
83
55
21
23
62
68
172
103
68
411
121
270
279
108
166
127
63
264
97
45
59
16
76
61
18
359
3314

28
25
5
13
52
30
7
5
33
48
100
54
35
345
87
173
204
72
55
119
35
163
55
29
68
20
31
33
19
239
2182

32
26
7
7
53
45
11
9
39
40
121
80
37
297
66
172
194
71
67
85
35
153
60
29
39
12
34
36
13
232
2102

RES - počet podnik. subjektů celkem
Tabulka: změny počtu podnikatelských subjektů. Zdroj: ČSÚ

Změny počtu firem souvisí s místními podmínkami – viz vzrůst počtu podnikatelů v obci
Lipno nad Vltavou (významné centrum cestovního ruchu, v uplynulých cca 10ti letech zde byly
realizovány rozsáhlé soukromé i veřejné infrastrukturní investice), naopak pokles počtu podnikatelů
v sousední obci Loučovice (ukončení činnosti významného zaměstnavatele - papíren a související
ekonomický propad v celé obci).
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Se snížením počtu živnostníků souvisí nejen místní podmínky, ale také zvýšení „globální
konkurence“, stále náročnější administrativa pro podnikatele, ale také stárnutí populace a
související fakt, že živnosti jsou v regionu pouze v malé míře budovány jako rodinné firmy.
Za sledované 6leté období (2008-2013) se snížil počet firem RES- zpracovatelský průmysl i
počet zemědělských podnikatelských subjektů se sídlem v regionu MAS o cca 9% (což
nikterak nesouvisí se změnami v rozsahu využívaných zemědělských ploch).

Obec
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Šumavě
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Ktiš
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava
Chelčice
Libějovice
Křišťanov
Vyšší Brod

RES - právní
forma –
Zemědělství,
lesnictví,
rybářství –
rok 2008

RES - právní
forma –
Zemědělství,
lesnictví,
rybářství –
rok 2013

5
3
3
4
6
0
4
5
10
5
32
8
4
12
13
14
35
28
3
20
13
59
26
16
29
7
9
19
11
35
438

5
2
1
6
3
1
6
8
7
7
30
7
4
17
14
19
29
23
4
12
17
56
22
11
15
5
14
15
5
33
398

RES Zpracovatelský
průmysl – rok
2008

8
7
0
1
10
9
1
1
6
10
26
17
6
81
13
22
23
17
6
14
6
46
12
5
5
2
11
9
2
38
414

RES Zpracovatelský
průmysl – rok
2013

10
8
1
1
11
12
1
2
4
13
25
21
3
70
12
17
21
13
10
10
1
41
10
8
3
1
12
6
3
27
377

RES - počet podnik. subjektů celkem
Zdroj: ČSÚ

Další podrobné členění evidence RES v e-přílohách na www MAS.
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V uplynulém období se sice mírně zvýšil „statistický“ počet
podnikatelských subjektů se sídlem v regionu MAS, takže se nepotvrdilo
potenciální ohrožení definované v ISRÚ MAS pro období 2007-2013,
které spočívalo v úbytku pracovních příležitostí v regionu MAS a odlivu
podnikatelských aktivit, přesto stav v podnikatelském sektoru
nepovažujeme za optimální, protože došlo k poklesu počtu
živnostníků, firem ve zpracovatelském průmyslu i podniků
v zemědělství, lesnictví a rybářství. Pokles je plíživý, 0,5-1,5% ročně
v různých oborech.
V regionu MAS se nevyskytují žádné průmyslové zóny, pro region by bylo významným
impulsem využití tzv. brownfields, tedy pozemků a nemovitostí v intravilánu obcí, které ztratily svoji
funkci a využití, jsou opuštěné nebo nedostatečně využité; ochota investorů k využití brownfields
(oproti tzv. výstavbě na zelené louce) je v současné době nízká, především z důvodů špatného
stavu nemovitostí a z toho plynoucích vysokých nákladů na rekonstrukce a modernizace, často jsou
příčinou také složité majetkoprávní vztahy ve vlastnictví těchto objektů. Příkladem brownfields jsou
objekty bývalé plicní léčebny ve Vyšším Brodě a řada objektů v Loučovicích; přesto hodnotíme
brownfields, především v těchto sociálně vyloučených lokalitách, jako příležitost, zvláště pokud
bude jejich revitalizace státem/EU dotačně podporována ve vazbě na vznik nových pracovních míst
a jejich udržitelnost.
Sociálního podnikání
V přípravné fázi SCLLD byla zjišťována situace v regionu také v oblasti sociálního podnikání;
existuje několik individuálních záměrů, částečně také v oblasti zpracování místní produkce.
Vzhledem ke změně podmínek podpory v této oblasti oproti předchozímu období, nelze podporovat
v rámci sociálního podnikání zemědělství, poskytování sociálních služeb a také není umožněno,
aby dotovaným sociálním podnikem byly neziskové organizace a jednotlivé obce, nelze touto
formou podpory zrealizovat projektové záměry předložené potenciálními realizátory do zásobníku
projektů MAS. Vzhledem k této situaci bude prospěšnější, aby jednotliví realizátoři se zaměřili na
individuální projekty v rámci přímé podpory OP Z a OP PIK; MAS bude zvažovat podporu pouze
environmentálních sociálních podniků využívajících místní zdroje, a to ve 2. polovině plánovacího
období a až budou známy podmínky pro tuto formu podnikání prostřednictvím SCLLD.
V regionu také zcela chybí infrastruktura na podporu VaV či podnikatelské inkubátory, což souvisí
s vyloženě venkovskou charakteristikou území MAS; obecně je tato infrastruktura v Jihočeském
kraji hluboko pod celostátním průměrem, cca na úrovni 60%. Zřejmě nelze v obcích regionu MAS
očekávat budování infrastruktury VaV a příliv technologických firem.
Současně je nutno konstatovat, že vázne přenos inovací do firem na venkově z VŠ a VaV,
v regionu MAS je naprosté minimum inovačně orientovaných MSP. Nedostatečná je také
spolupráce firem s odbornými školami (SŠ, VŠ) a poskytování praxí studentům.



Nepřímo podporuje MAS Rozkvět, z.s malé a střední podnikání v regionu mj. spoluprací

s Jihočeskou hospodářskou komorou (tematické vzdělávání pro podnikatele, dotační servis a další),
nově také podporou polytechnického vzdělávání na základních školách, které by mělo zvýšit
motivaci mládeže ke studiu technických oborů, řemesel a podnikatelské kreativitě.
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Mnoho částí regionu MAS Rozkvět,z.s také zaostává v přístupu k vysokorychlostnímu
internetu. Tento hendikep se projevuje ve všech sektorech a v současné době má negativní vliv
také na kvalitu života obyvatel nebo jejího vnímání především mladou generací, což může být do
budoucna pro region nebezpečné (odchod mladých lidí z regionu, nepřítomnost hi-tech a ICT firem).

Cestovní ruch
Specifickou oblastí ekonomiky, které v rámci analýz věnujeme pozornost, je cestovní ruch.
V tabulce zpracované dle dat z ČSÚ uvádíme nejen počty zařízení hromadného ubytování, ale také
počet ekonomických subjektů v oboru, tvoří skupinu více než 10% RES v regionu. Statistická
data ČSÚ v tomto oboru nejsou zcela komplexní, nezobrazují třeba ubytování v soukromí, které je
v regionu poměrně často poskytováno, v oblasti Lipenské přehrady jde o stovky chat; proto je
potřeba v následujícím období se více věnovat na lokální úrovni analýze tohoto prostředí, optimálně
ve spolupráci s lokálními organizacemi destinačního managementu.

Obec
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v P.
Frymburk
Horní Planá

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely, motely

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové osady

RES Ubytování,
stravování a
pohostinství –
rok 2012

Hromadná
ubytovací
zařízení ostatní

RES Ubytování,
stravování a
pohostinství –
rok 2013

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
5
5

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
11
11
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
4
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
6
6
13

5
2
1
1
5
1
1
1
6
3
12
2
5
37
32
61
69

6
2
1
0
4
1
2
1
6
3
11
2
4
29
29
63
72

Hořice n.Š.

1

0

0

0

1

13

16

Lipno n.V.
Loučovice
Ktiš
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava

6
2
0
0
0
0
1
0

8
2
0
0
0
0
6
2

0
0
0
0
0
0
1
0

3
0
0
0
0
0
1
0

13
0
0
2
0
0
5
0

27
17
4
12
5
1
15
3

26
13
5
11
4
1
14
3
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Chelčice
Libějovice
Křišťanov

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
2
0

0
2
0

Vyšší Brod

2

3

0

2

2

29

31

26

77

3

26

51

372

362

Zdroj: ČSÚ

Jihočeský kraj je považován za jeden z turisticky nejpřitažlivějších regionů České republiky,
jeho atraktivita je dána především geografickou polohou, přírodním bohatstvím, kulturními a
historickými památkami a obecně vhodnými podmínkami pro rozvoj turistiky. Rozvoj cestovního
ruchu a turismu však stále brzdí nedostačující dopravní infrastruktura a podinvestovaná
doprovodná infrastruktura CR, ale i kvalita lidského kapitálu.

V regionu MAS Rozkvět se nachází velmi atraktivní lokalita „Lipensko“ a část Šumavy
(viz vysoký počet podnikatelů v oboru a ubytovacích kapacit v obcích Horní Planá, Lipno nad
Vltavou, Frymburk; nově zastřešováno DM Lipensko o.p.s.), a také část regionu Českobudějovicka
(aktuálně řešen vznik destinačního managementu, propagováno spolkem Jihočeský venkov, z.s.).
Hospodářský význam cestovního ruchu na Lipensku je velmi vysoký – také z důvodu omezených
dalších možností na trhu práce v místě. Oblast „Jihočeského venkova“ má významný potenciál
příměstské rekreace, který je potřeba více podchytit a využít v dalším období.
Atraktivita regionu MAS je dána polohou a přírodním a kulturním kapitálem, lokální
dostupností nejvýznamnějších památek v regionu (především památek v Českém Krumlově a
Hluboké nad Vltavou) a obecně dobrými podmínkami pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky,
vodáctví a rodinné dovolené spojené se zážitky. Region je ideálním místem pro rodinnou
dovolenou – nabízí bohaté možnosti spojení pohybu, kultury, pobytu v přírodě, zábavy či
adrenalinových zážitků, a to zejména v letních měsících, kdy je zde bohatá nabídka aktivit pro
všechny věkové skupiny; postupně se zvyšuje nabídka doplňkových služeb (např. půjčovny, dětské
koutky a animační programy atd.) i nabídka pro rozvoj zimní sezóny (především na Lipensku),
nabídka není teritoriálně vyrovnaná; největší nedostatky vykazují období mimosezón, protože
v regionu je jen omezená nabídka zázemí aktivit pro volný čas při nepřízni počasí. Rezervy jsou
jak ve veřejné infrastruktuře, tak na straně provozovatelů infrastruktury cestovního ruchu;
barierou je také špatná dopravní dostupnost a obslužnost.
Existují rezervy ve využití tohoto potenciálu, které bude potřeba řešit především
prostřednictvím systémů destinačního managementu a podporou podnikatelských aktivit,
vytvářejících nová pracovní místa a komplexních či navazujících služeb. Region MAS i celý
Jihočeský kraj čelí z hlediska sezónnosti turistické návštěvnosti ve srovnání s ostatními kraji
největším disproporcím mezi letními a zimními měsíci. Hlavní turistická sezóna v regionu začíná
přibližně v polovině května a končí v polovině září, na Lipensku je s ohledem na počasí zúžena
hlavní sezóna na červen až srpen. Výrazně zde chybí širší nabídka zázemí a atraktivit, které by
do regionu přilákaly návštěvníky bez ohledu na počasí anebo byly využitelné při okamžité
změně počasí (kryté bazény, wellness, sportovní haly, zábavná centra,…); v současné době při
špatném počasí návštěvníci velmi často ukončují pobyty předčasně, především na Šumavě. Zimní
sezóna je zde zcela závislá na přírodních a povětrnostních podmínkách jako limitních faktorech
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pro rozvoj zimních sportů – největšími atraktivitami jsou zde sjezdový areál Kramolín (částečně
zasněžován uměle, vhodný spíše pro rodinné lyžování), bruslařská dráha na Lipenském jezeře
(závisí na dostatečné – a bezpečné – síle ledu, takže v posledních 3 letech nebyla v podstatě vůbec
zprovozněna) a běžkařské trasy. Zde jsou významnou konkurencí místní nabídce atraktivity
v Horním Rakousku, především nadregionální střediska zimních sportů Hochficht a Sternstein;
v této souvislosti se ubytovatelům na Lipensku osvědčil vstup do společných pobytových balíčků
s těmito rakouskými lyžařskými středisky. V zimní sezoně 2014/2015 také poprvé byla zajištěna
kyvadlová autobusová doprava mezi lipenskými ubytovacími kapacitami a rakouským lyžařským
areálem Sternstein, financovaná lipenskými obcemi a podnikateli.
Část běžkařských tras je udržována v rámci projektu Bílá stopa. Při nedostatečné sněhové
pokrývce, tak jako v posledních několika letech, nebylo možno využívat běžkařské trasy vedoucí
podél Lipenské přehrady po cyklostezce (jejich údržba byla velmi problematická - malá sněhová
pokrývka, osluněná strana způsobující rychlejší tání sněhu, vysoká provoz pěších); také z toho
důvodu probíhalo v letošním roce vytypování nových přírodních tras v lokalitě Hornoplánsko, blížeji
k území VÚ Boletice, tedy vzdálenější od břehu Lipenské přehrady, s možností vést část tras také
po loukách na pastevních areálech (obdobně řešeno v Rakousku).

Dalším

významným fenoménem především pro domácí klientelu je „aktivní dovolená“ –

nejčastěji se zastoupena pěší turistikou a cykloturistikou spojenou s poznáváním kulturních hodnot
a přírody, nebo ve spojení s dalšími sportovními aktivitami.
Výhodou regionu je rozsáhlá síť kvalitně značených značených turistických tras KČT a množství
naučných stezek, v síti cyklotras jsou - s výjimkou Vltavské cyklocesty a Příhraniční cyklocesty
(trasa evropského významu, součást Eurovelo č.13) – částečné rezervy ve značení, především
radiálových spojnic (chybí navigace mimo hlavní trasy, které často vedou po silničních
komunikacích) a omezené množství cyklostezek. Profil krajiny v regionu MAS je různorodý a může
tedy uspokojit jak „pohodové cyklisty“ (rodiny s dětmi, senioři, příležitostní cyklisté), tak sportovně
založené cykloturisty.
V letní sezoně 2015 také poprvé byla zajištěna kyvadlová cyklobusová doprava mezi lipenskými
ubytovacími kapacitami (od Nové Pece po Vyšší Brod) a rakouským městečkem Bad Leonfelden;
v této „pilotní“ sezóně cyklobus využily více než 4.000 cykloturistů.
Cykloturistiku v lokalitě Lipensko podporuje také provoz několika přívozů, zvyšujících dostupnost
obou břehů přehrady, a letní charterová lodní doprava na Lipně.
Významnou atraktivitou jsou také vodní sporty na Lipenské přehradě a vodácký sport, provozovaný
na řece Vltavě v úseku od Vyššího Brodu, omezeně také na horním toku Vltavy (Teplá Vltava,
splouvání pouze na povolení správy NP Šumava). Omezení těmto aktivitám tvoří nedostatečné
kapacita a často i kvalita vodáckých ubytovacích kapacit (tento hendikep zvýraznila letní turistická
sezóna 2015, kdy byly Lipenská přehrada a „vodácká“ Vltava doslova přeplněny).
Sportovní a rekreační aktivity mají potenciál být hlavním důvodem návštěvy regionu; v roce
2016 bude toto zvýrazněno také promo-programem Jihočeského kraje „Jižní Čechy olympijské“,
když hlavní akce proběhnou právě na Lipně.
Potenciál skýtají i další aktivní formy trávení dovolené, které zatím nejsou v regionu rozvinuty,
především golf (pozn.: v ZÚR Jihočeského kraje je mj. navrženo možné umístění golfového hřiště
v lokalitě Frymburk-Kovářov) a také zážitková dovolená na farmě, tolik oblíbená v sousedním
Rakousku. Vhodné je také zmínit potenciál renesance tradice ozdravných školních pobytů (tzv. škol
v přírodě), které v minulosti region často vyhledávaly, především v mimosezóně – pokud se zvýší
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dostupnost nabídky zázemí pro volnočasového vyžití v místě a ubytovací a stravovací kapacity
nabídnou dostatečný standard pobytů.

Propagaci

regionu významně podporuje MAS Rozkvět, z.s. prostřednictvím moderních

technologií; MAS Rozkvět byl v roce 2013 spuštěn mobilní průvodce regionem a aplikace
interaktivních map (projekt spolupráce s MAS Blanský les – Netolicko), ve spolupráci s LAG
Sternstein Gusental byl obdobný mobilní průvodce zrealizován v českém a německém jazyce jako
„průvodce regionem Linecké stezky“ v lokalitě z hornorakouského Lince do Netolic (projekt
Evropské územní spolupráce).
Správa těchto mobilních průvodců je náročná především na zajišťování aktuálních informací,
aplikace mají však významný potenciál v rozvoj turismu v regionu a správě destinace. Že jde o
správný směr, dokazuje fakt, že jedna z atraktivit cestovního ruchu „Šumavský Everest“ propojením
s tímto mobilním průvodcem MAS soutěží pro návštěvníky prostřednictvím QRC získal cenu Kudy
z nudy soutěže DestinaCZe 2015, kategorie Zážitek na 1000% pro celou rodinu.
MAS Rozkvět také v roce 2014 zajistila proznačení cca 23 km cyklotras okolí Malšína jako součást
Linecké stezky, dle cyklogenerelu zpracovaného Nadací jihočeských cyklostezek; díky tomu došlo
k propojení hned několika linií cyklotras v regionu.
V těchto aktivitách chceme pokračovat, prověřené trasy jsou MAS zpracovávány formou bedekrů
nebo bedekrových listů (pozvánky na výlet s podrobným popisem, trasováním, profilem trasy,
upoutávkou na zajímavosti a fotografiemi z trasy), volně stažitelných na webových stránkách MAS.
Na podporu pěší turistiky jsme přes www spustili také jednoduchou aplikaci SPOLUCHŮZE,
prostřednictvím které nadšenci pěší turistiky mohou pozvat další zájemce na svépomocně pořádané
výlety. Na podporu poznávání regionu MAS Rozkvět pořádáme již několik let také fotografickou
soutěž pro amatéry, pro rok 2015 skombinovanou se soutěží „Rozkvetlý Rozkvět“.
Je potřeba také zmínit lokalitu Vojenský újezd Boletic, který se pro turisty (pěší, cyklo) otevírá pouze
o víkendech a státních svátcích (průchod možný pouze po značených trasách); přesto jde ve vazbě
na region MAS Rozkvět o velmi atraktivní lokalitu, především z hlediska přírody a krajiny. Tuto
lokalitu po dohodě s vedením VÚ zapojila MAS v roce 2014 do promo-cyklovýletů (obdobných
akcí pro cyklisty nebo pěší turisty pořádáme nebo spolupořádáme v průběhu kalendářního roku
celou řadu) a v roce 2015 do návrhu sítě nových tras na Hornoplánsku.
Také další části regionu MAS Rozkvět mají určitý potenciál z hlediska cestovního ruchu –
v regionu SO Blata je výhodou poloha (dostupnost metropole – Českých Budějovic, a Hluboké nad
Vltavou) a vyloženě rovinatý profil, vhodný pro rodinnou cyklistiku (rodiny s dětmi, senioři), postupně
se zde rozvíjí také nabídka agroturistiky, hipoturistiky i dalších forem venkovské turistiky; lákadlem
regionu je také dochovaná architektura „selského baroka“. Potenciál tohoto území zatím není zcela
využit a je potřeba podpořit budování dalších kapacit služeb cestovního ruchu v regionu a také
organizace destinačního managementu.
Cykloturistika je také hlavním lákadlem do mikroregionu Chelčicko-Lhenického, který tyto aktivity
dlouhodobě podporuje – byla zde vyznačena „ovocnářská cyklotrasa“ (síť tras, cca 75 km), která
je propagována cyklistickými akcemi na zahájení sezóny (Slavnosti květů) a ukončení sezóny
(Slavnosti plodů); jízda rozkvetlými sady – nebo sady plnými šťavnatých plodů má své kouzlo,
zpestřením pro cykloturisty jsou zastaveníčka u místních producentů „přímo ve dvoře“.
Cykloprofil tohoto regionu má sportovnější hodnotu, hustá síť tras (pěší, cyklotrasy částečně vedené
po místních komunikacích) je vhodná pro všechny věkové skupiny.
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Ve většině sídel regionu MAS se nachází cenná architektura, z hlediska památek je v regionu celá
řada sakrálních staveb, nejpopulárnější je zřejmě mariánské poutní místo Lomec, nejvýznamnější
pak Vyšebrodský klášter, který je zapsán do seznamu Národních kulturních památek
(konkrétně se jedná o zápisy: Klášter ve Vyšším Brodě (č.rejstř. 192), Vyšebrodský cyklus
(č.rejstř.407) a Závišův kříž (č.rejstř. 371).
Mezi národní kulturní památky je také zařazena technická památka Soubor plavebních kanálů na
Šumavě – Schwarzenberský kanál (č.rejstř. 380).
Problémem místních sakrálních památek je jejich (ne)dostupnost – máme tím na mysli většinu
kostelů a kaplí v regionu MAS, které slouží pouze pro pravidelné či příležitostné mše; region by se
mohl inspirovat příkladem ze Zlínského kraje, kde fungují na bázi dobrovolníků v jednotlivých
kostelech místní průvodci (projekt „Otevřené kostely“).
Obdobnou inspirací mohou být místní průvodci působící v Rakousku či Německu jako lokální
doprovod pro pěší turisty, anebo přírodovědní průvodci provázející uzavřené skupiny v Národním
parku Šumava. Toto řešení by samozřejmě vyžadovalo dostatečné proškolení jednotlivců a také
zajištění finanční udržitelnosti takového nabídky služeb.
O většinu drobných sakrálních památek (boží muka, návesní kaple, sochy apod.) převzaly péči
obce, protože jde o velké množství staveb, často složitě hledají finanční prostředky na jejich údržbu
a obnovu ve vlastních rozpočtech nebo dotačních titulech. Jak se říká, je to „práce jako na kostele“.
Opravy a rekonstrukce potřebují také další památky a pamětihodnosti v regionu, včetně národních
kulturních památek. Největším problémem této oblasti je nedostatek financí a také omezené
dotační možnosti na zvelebení stavu památek.

V oblasti

cestovního ruchu má region MAS Rozkvět ještě jednu unikátnost: rekonstrukcí

středověké sýpky zřídila MAS v Chelčicích interaktivní expozici Památníku Petra Chelčického,
který také sama od roku 2010 provozuje (rekonstrukce a vybavení financováno především
z programu spolupráce PRV a grantů Jihočeského kraje); ve dvouletých cyklech zde také pořádáme
ekumenická setkání „Dny Petra Chelčického“, nově rozšířena také o umělecké tvůrčí dílny.

Nabídka regionu MAS je postupně zapracovávána do aplikací mobilního průvodce, současně
jsou propojeny webové stránky MAS a dvou DSO a několika obcí regionu MAS tak, aby byly
sdíleny kulturní kalendáře. To je jen řada z dílčích kroků, které vnímáme jako potřebné pro
popularizaci regionu MAS.
Prostřednictvím webových stránek MAS a aplikací mobilního průvodce a QRC jsme také začali
připravovat ve spolupráci s konkrétními lokalitami (IC, mikroregion,…) interaktivní soutěže pro
návštěvníky. Aktuálně jde o soutěže „Vyšebrodský Všudybýlek“, „Šumavský Everest“ a
„Ovocnářská cyklotrasa“. Z hlediska MAS Rozkvět jde o jednoduchá organizační opatření, která
podporují zapojování místních komunit a místních aktérů do činnosti a aktivit MAS, a
současně podporuje propagaci regionu mezi soft-turisty.
Popularizace – marketing – regionu MAS je však jen součástí skládanky; má-li dojít k záchytu
turistů a prodloužení jejich pobytu, musí zde nalézt kromě přírody a památek také nabídku služeb,
odpovídající infrastrukturu… a zážitky. Zážitková ekonomika, stojící na vrcholu ekonomické
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pyramidy, může díky vysoké přidané hodnotě a využití místních zdrojů – lidských i materiálních přinést regionu nejen socioekonomické benefity, ale také podpoří environmentální pilíř udržitelného
rozvoje regionu MAS.
Vzhledem k velkému potenciálu cestovního ruchu pro zaměstnanost v regionu MAS byla oblast
„cestovní ruch“ zvolena již v předchozím období jako jedna z prioritních. Pro další rozvoj
cestovního ruchu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti je třeba se dále zaměřit na rozsah a kvalitu
poskytovaných služeb a odpovídající infrastrukturní zázemí, zlepšení dopravní dostupnosti
jednotlivých turistických oblastí a konkrétních atraktivit a tvorbu a inovace nabízených produktů
cestovního ruchu. Nezbytné je také další rozšiřování a efektivní využití uplatnění moderních forem
marketingu a destinačního managementu.

Kulturní a historické dědictví regionu MAS
První písemná zmínka o jednotlivých obcích v regionu MAS Rozkvět pocházejí ze 13.-15. století
(například obec Pištín – r. 1261, viz podrobnosti v Profilech obcí, které jsou přílohou textové části
strategie a jsou dostupné na www MAS), rozmach osídlení souvisí s obdobím rozsáhlé vlny
kolonizace jižních Čech.
Obce zde samozřejmě existovaly mnohem dříve, což lze doložit také archeologickými nálezy.
Například u obce Malovice bylo nalezeno keltské hradiště. Obdélníkové ohrazení Na šancích o
výměře 120 x 90 m je svědectvím o společenském a duchovním životě Keltů. Podobná kultovní
ohrazení budovaná v mladší a pozdní době laténské (3.-1.stol. př.n.l.) byla centrem náboženských
obřadů kněží, druidů a veřejných shromáždění. V oblasti Krtelského lesa se pak nachází řada
mohylových pohřebišť a pohřebních hájů, z nichž některá pocházejí již ze střední doby bronzové
(asi 1500 let př.n.l.), většina je datována do doby halštatské (6.stol. př.n.l.) a do slovanského období
raného středověku (7.-9.stol). Obdobných archeologických památek je v regionu povícero
V regionu – v podstatě v každé místní části (osadě) a obci – najdete stopy zajímavé minulosti
regionu, především sakrální památky. Řada z nich také vypovídá o životě lidí v jednotlivých
obcích, jen namátkou: Lhenicím dominuje kostel sv. Jakuba, původně raně gotický, v dalších
staletích několikrát přestavovaný. Zasvěcení sv. Jakubu, patronu obchodníků je jedním z dokladů o
tom, že Lhenice ležely na obchodní cestě a byly ve středověku významnou trhovou osadou.
Významným „regionálním rozvojovým“ fenoménem byl v minulosti Vyšebrodský klášter, o jeho
budoucí hospodářské funkci v regionu se v podstatě rozhoduje v těchto dnech, kdy je
cisterciáckému řádu předáván postupně majetek od státu.
Těchto historických souvislostí se snažíme využít pro propagaci regionu MAS, také ve
spolupráci se sousedními regiony v Jižních Čechách a Horním Rakousku (viz projekty
„Linecká stezka“ nebo „S Peklíkem na vandr“ a další).
Historií, kterou dodnes můžeme doslova „číst z fasády“, je období 2. poloviny 19. století - pro region
je charakteristické tzv. selské baroko s blatským volutovým štítem. Největší počet chráněných
objektů tohoto typu mohou návštěvníci najít v obcích Plástovice a Malé Chrášťany, které se staly
památkovými rezervacemi lidové architektury. Památkovou zónou je také vyhlášeno centrum obce
Třešňový Újezdec u Lhenic.
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Nejen z hlediska architektury je zajímavé také historické jádro obce Hořice na Šumavě, které je
vyhlášeno „městskou památkovou zónou“. Jako památkově chráněné objekty jsou zapsány: kostel
sv.Kateřiny; pranýř s odměrnými mísami na měření desátek (r. 1549); soustava sedmi kamenných
kašen (centrální se sochou Jana Nepomuckého), které sloužily pro zásobování obyvatel pitnou
vodou a v případě požáru do nich byl vypuštěn přilehlý rybníček; boží muka a dva soukromé domy.
Většina historických domů v památkové zóně je prohlášena za objekty památkového zájmu.
Takto bychom mohli ve výčtu zajímavostí a památek pokračovat.
Zbudovská Blata nespojujeme jen s architekturou - Zbudov je jednou z „nejproslulejších“ vesnic
Jižních Čech, známým rodákem je místní rychtář Jakub Kubata, jenž byl popraven v roce 1581 při
selských rebéliích (kdo by neznal popěvek „…Kubata dal hlavu za Blata“). Před 105 lety zde byl
místními obyvateli postaven pomník, na tuto tradici navazují obce SO Blata i v současnosti a
pořádají pravidelně Kubatovy slavnosti.
Obec Chelčice je rodištěm světoznámého středověkého náboženského reformátora a filozofa Petra
Chelčického (1390 – 1460), jeho život a dílo si mohou návštěvníci připomenout v interaktivní
expozici Památníku Petra Chelčického, který zřídila a provozuje MAS Rozkvět.
Z rodáků snad ještě jmenujme Adalberta Stiftera (1805-1868), významného rakouského
spisovatele, malíře a pedagoga; v jeho rodném domě v Horní Plané je zřízen mezinárodní muzejní
památník a Společnost A.Stiftera propojuje své aktivity v česko-rakouském příhraničí.
Předmětem tohoto materiálu ale není podrobný výčet movitých a nemovitých památek, rodáků a
událostí, které hýbaly naším regionem v minulosti…

Díky bohaté historii regionu se na území MAS Rozkvět,z.s. vyskytuje množství kulturních a
historických objektů atraktivních pro rozvoj cestovního ruchu, zvláště pak tzv. soft-turistiku
(měkké formy turismu, například cyklo- , hipo- a pěší turistika, vodáctví, lyžování na běžkách apod.).
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Libějovicko – Lomecko

Zbudovská Blata

Vyšebrodský klášter - národní
kulturní památka

Spolkový život, komunita, spolupráce
Obyvatelstvo regionu MAS Rozkvět, především v jeho „vnitrozemí“ (Chelčicko-Lhenicko a DSO
Blata) ve většině obcí dbá na lidové zvyklosti. Pravidelně se zde konají masopustní průvody a
maškarní bály, velikonoční koledování, pálení čarodějnic, stavění májek, adventní a další
křesťanské tradice a lidové zvyklosti, provázející venkov v průběhu roku. Historie řady obcí MAS je
úzce spjata převážně s tradicí ovocnářstvím (Chelčicko-Lhenicko), zemědělských činností a
rybníkářstvím (českobudějovická pánev) a probíhá kontinuálním vývojem.
Odlišná situace je v „pohraniční části“ MAS Rozkvět – na Lipensku. Jde o oblast bývalých sudet
a po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva se oblast téměř vylidnila, některé obce
zanikly zcela. Další dramatickou změnou – včetně krajinného rázu – bylo vybudování Lipenské
přehrady. Svou „historii“ tato část regionu de facto hledá doposud a v podstatě si buduje zcela
novou – často navazující na mnohem starší historický vývoj (viz středověká obchodní stezka do
Rakouska, působení Vyšebrodského kláštera), při tom však čelí strukturálním změnám posledního
čtvrtstoletí a omezením, které životu obyvatel klade ochrana přírody v NP a CHKO Šumava.
Ve všech obcích regionu MAS (u řady z nich také v místních částech) jsou zřízeny obecní
knihovny – pravidelně fungují (obvykle 1-2x týdně výpůjční hodiny), omezená dostupnost
literárního fondu je řešena výpůjčkami z centrálních poboček v okresních městech.
Problémem je zastaralé vybavení výpočetní technikou (ve většině knihoven bylo pořízeno v
roce 2006 grantovým programem Jč. Kraje; od roku 2013 již stát neposkytuje finanční prostředky
ani na připojení knihoven k internetu z programu PIK - Projekt internetizace knihoven - obce hradí
připojení svých knihoven z vlastního rozpočtu), také ostatní vybavení je často zastaralé, což
omezuje mnohé funkce knihoven, především komunitní. Knihovny se většinou aktivně zapojují do
života v obcích, pořádají akce, besedy pro základní a mateřské školy i seniory, Noc s Andersenem
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(spaní v knihovně), besedy s autory, kreslení v knihovně, spolupracují s místními spolky; často jsou
knihovny na venkově jediným kulturním centrem veřejného dění.
Knihovny skýtají významný potenciál pro rozvoj komunitního života a na jejich podporu se
v regionu MAS budeme zaměřovat také v příštím plánovacím období.



Kulturní dědictví a potenciál našeho regionu představuje také bohatý kulturní a spolkový

život, který se snaží MAS Rozkvět všemožně podporovat.; v letech 2012 - 2014 MAS vyhlašovala
grant pro NNO, financovaný z vlastních prostředků MAS. Cílem tohoto grantu byla nejen podpora
jednotlivých akcí a aktivit, ale i vzdělávací efekt – jednotlivé NNO se naučily zpracovat jednoduché
projekty, zadministrovat žádosti i náležitosti vyúčtování, vést účetní agendu i zajistit publicitu donora
… tedy vše, co mohou využít při svém dalším fundraisingu.
Negativem možností kulturního vyžití na venkově je fakt, že kvalitní kulturní zařízení se
soustřeďují především v regionálních centrech (mimo region MAS), venkovská kulturní zařízení
(pokud v obcích vůbec existují) často ztrácejí svou „konkurenceschopnost“ a atraktivitu nutnou pro
přilákání návštěvníků z důvodu špatného technického stavu – infrastruktury i vybavení.
Provozuschopnost venkovských kulturních zařízení zajišťují často dobrovolnicky místní
spolky - lidské zdroje se tak stávají nejen hnacím motorem, ale také rizikovým faktorem, kdy
provoz či akce jsou závislé na omezeném počtu aktivních osob.
Z místních tradic jmenujme tradici baráčnictví – na toto téma MAS Rozkvět zpracovala regionální
studii s cílem shromáždit dostatek podkladů pro zápis „baráčnictví“ mezi krajské kulturní památky. O
„životnosti“ této tradice mohou návštěvníky našeho regionu přesvědčit svou „Českou besedou“
tanečníci z Obce Pištín, pořízení jejich krojů také naše MAS finančně podpořila – „na oplátku“ pak
tento soubor vystupuje na řadě propagačních akcí MAS, včetně reprezentace regionu v zahraničí
(Rakousko – Böhmerwaldmesse 2013, 2015; Německo – Zemská výstava Donaugartenschau
2014).
V regionu působí také několik amatérských hudebních těles, nejznámější je zřejmě dechová
hudba „Doubravanka“. Dalším typickým prvkem kultury našeho regionu pak jsou ochotníci –
jmenujme za všechny „Společnost pro zachování hořických Pašijových her“ či dětský divadelní
spolek „Chelčické štěstí“.
Dalšími často neorganizovanými uskupeními působícími v regionu jsou kluby seniorů, mateřská
centra.
Významnými „tahouny“ veřejného života v regionu MAS jsou také
sportovní a tělovýchovné organizace – tělovýchovné jednoty, Sokol,
fotbalové kluby, turistické spolky a další, a NNO pracující s dětmi a
mládeží.
Nesmíme opominout také včelařské spolky, chovatele anebo svaz
rybářů; v regionu také působí řada mysliveckých sdružení, kromě
loveckých aktivit rozvíjí některé z MS také střelecký sport.
Spolkový život v regionu MAS Rozkvět je bohatý, v regionu se v průběhu celého roku koná řada
různorodých spolkových, kulturních, společenských i sportovních akcí lokálního, regionálního i
nadregionálního významu. Spolky zajišťují významnou část společenského života v obcích a
městech regionu MAS, vše na bázi dobrovolnosti; také proto se je pokouší podporovat nejen
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„domovské“ obce, ale také MAS (viz informace o grantu MAS); NNO také realizovaly řadu
podpořených projektů v rámci SPL 2007-2013.
Mezi nejvýznamnější spolky v regionu bezesporu patří sbory dobrovolných hasičů, které působí
ve všech obcích regionu MAS a také řadě místních částí; tyto spolky zajišťují podporu IZS, v řadě
obcí mají také kulturně-společenskou funkci, především v místních osadách a malých obcích jsou
často jediným spolkem. Činnost sborů je různorodá, některé se zabývají také hasičským sportem,
sbory u Lipenské přehrady se orientují mj. na nácvik záchrany tonoucích.
Více informací o JPO v regionu MAS uvádíme dále v kapitole o meziobecní spolupráci.
Vzhledem k důležitosti postavení sborů dobrovolných hasičů v životě na venkově jsou
SDH podporovány obcemi organizačně (obce jako zřizovatelé SDH), materiálně (prostory pro
SDH – hasičárny, klubovny; vybavení technikou a pomůckami) i finančně (provozní výdaje, revize
vybavení, školení). Obnova prostor i vybavení probíhá postupně, protože jde o poměrně finančně
náročné záležitosti. Za hlavní problém považujeme fakt, že finanční podpora SDH není řešena
koncepčně na národní a krajské úrovni. Pro podporu zlepšení výcviku záchrany života členy SDH
byla MAS Rozkvět,z.s. pořízena sada poloprofesionálních pomůcek (AmbuMan, AmbuBaby,
maskovací sada, manuální dýchací přístroj, a další).
Na základě šetření mezi spolky, představiteli obcí i veřejností vyplynuly především potřeby
spolků získat finanční prostředky na svou provozní činnost, pořízení vybavení a zázemí;
nedostatek prostor jako zázemí pro neformální setkávání byl identifikován také jako prioritní
potřeba u stolu mladých v rámci veřejného fóra Zdravé MAS.

Všech rozvíjených místních tradic je možno vhodně využít v rámci tzv. balíčků cestovního
ruchu – zajímavých pobídek pro návštěvníky, v míře přiměřené místním kapacitám
(infrastrukturním, ale i lidským). Také na tuto oblast bychom se chtěli více v následujícím období
zaměřit, a to ve spolupráci s místními aktéry, především s nově vzniklými organizacemi
destinačního managementu.
Cílem by měla být kombinovaná podpora – zvýšení atraktivity území MAS pro návštěvníky
(zprostředkovaně tak zaměstnanosti v oblasti služeb cestovního ruchu) a současně zlepšení
kvality života obyvatel obcí (podmínky pro využívání volného času, aktivní komunitní život).
Významnou pomůckou nám v tomto budou mj. interaktivní aplikace a mobilní průvodce – díky těmto
moderním technologiím, které plně odpovídají trendům v cestovním ruchu, máme velkou příležitost
dále zvýšit konkurenceschopnost našeho regionu v oblasti turismu a podpořit zde rozvoj
cestovního ruchu jako významného hospodářského odvětví, umožňující tvorbu pracovních míst a
využití přírodního i kulturního dědictví regionu MAS – při respektování principů udržitelného
rozvoje.

Za účelem rozvoje turismu a cestovního ruchu v regionu MAS Rozkvět, z.s je potřeba dále
rozšiřovat dosavadní spolupráci s Jihočeským krajem (účast v grantech v oblasti CR),
Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (společná propagace na výstavách, zapojení do systému
benefitních karet, regionální a nadregionální propagace a prezentace, účast na výstavách …),
regionálními partnery (především sousední MAS Blanský les –Netolicko, MAS Šumavsko, město
České Budějovice, organizacemi destinačního managementu a další) a zahraničními partnery
z Rakouska a Bavorska.
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V průběhu realizace dosavadní spolupráce a jednotlivých projektů byly navázány četné přeshraniční
kontakty nad rámec původní spolupráce. Na úrovni sítí místních partnerství byla definována
následující témata další potenciální spolupráce:
Tematické
Charakteristika projektového záměru
zaměření projektu
Rozvoj sítě
hipoturistiky

Provázání české, rakouské a bavorské sítě
hipotras/hipostezek – zajištění průchodu Šumavou,
společná školení a přenos zkušeností mezi
hipostanicemi

Návrh řešení
Vytvoření nových hipotras,
značení v terénu, společná
školení, společná propagace

Provázání české, rakouské a bavorské sítě pěších tras
Vytvoření nových dálkových
Rozvoj sítě dálkové v návaznosti na dálkové pěší trasy – zajištění
tras, značení v terénu, zázemí
pěší turistiky
průchodu krajinou „bez hranic“, rozvoj navazující
pro turisty, společná propagace
infrastruktury i služeb, marketing, využití e-apps
Provázání české, rakouské a bavorské sítě
Rozvoj sítě tras pro
cykloturistických stezek a tras, budování nových
cykloturistiku
propojení a tras/stezek, značení, využití e-apps

Vytvoření nových lokálních tras
a propojení přeshraničně,
značení v terénu, propagace

Podpora
technického
vzdělávání na ZŠ

Společné akce, výměnné
pobyty, školení lektorů

Obnovení technických předmětů v základních školách
a zvýšení spolupráce s místními i přeshraničními
firmami

Věková struktura v komunitách na území MAS stárne.
Vyhledávání nových
Cílem je přilákání nových členů a výchova budoucích
lídrů ve spolcích
vedoucích členů spolků.

Výměnné aktivity, společné
přeshraniční akce a výměna
zkušeností při generační
výměně ve vedení spolků

Komunitní
plánování
sociálních služeb

Formou společného plánování dále zefektivňovat
poskytování sociálních služeb na obou stranách
hranice + zajistit přenos zkušeností organizací
poskytující sociální služby.

Společné akce, metodické listy,
sdílení strategických přístupů,
hledání společných investorů.

Posílení
vzájemného
„přeshraničního
obchodu“

Oboustranné zvýšení odbytu zboží a služeb v rámci
mikropodniků z obou stran hranice a tím posílení
místních ekonomik ve vybraných tématech.

Účast na veletrzích i drobných
akcích v partnerských
regionech, společný marketing,
společná strategie zvýšení
objemu společného obchodu

Obecní
infrastruktura

Inovativní způsoby řešení problémů při správě a rozvoji
obecního majetku (čištění komunálních odpadních vod,
Exkurze, semináře, návrhy
zásobování domácností pitnou vodou, oprava a údržba
technického řešení (studie),
místních komunikací, zakládání a údržba veřejné
šíření příkladů dobré praxe
zeleně v obcích, využití nemovitého majetku obcí);
studie ve spolupráci s VOŠ/VŠ

Rekreační koupání

Využití přírodních nádrží (rybníků) pro rekreační
koupání s využitím biologického čištění

Mladí lidé na trhu
práce

Exkurze, šíření příkladů dobré
praxe, soutěže, společné
Podpora rozvoje podnikatelského myšlení mladých lidí
tematické akce, stáže
ve firmách

Rozvoj manuální
gramotností dětí
a mládeže

Podpora vzniku herních prvků, školních pomůcek,
učebnic, specializovaných učeben a zakládání
hospodářského zázemí na ZŠ a MŠ (sady, zahrady,
chov hospodářských zvířat, včelařství, dílny, kuchyňky)
zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků MŠ
a ZŠ

Exkurze, šíření příkladů dobré
praxe, soutěže, společné
tematické akce, zrcadlové
projekty

Místní zdroje
pro místní
zaměstnanost

Vytváření inspirativního prostředí pro vznik nových
místních výrobků a potřebných služeb s ohledem
na podporu zaměstnanosti obyvatel a lepší

Exkurze, semináře, šíření
příkladů dobré praxe, stáže
ve firmách, tématické akce,

Exkurze, semináře, návrhy
technického řešení (studie),
šíření příkladů dobré praxe
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zhodnocování místních zdrojů (ovocnářství, kulinářství, zrcadlové projekty
obnovitelné zdroje energií, cestovní ruch, regionální
značka, krátké potravinové řetězce, distribuce místních
výrobků, sociální podniky, pečovatelské služby)
Rozvoj manuální gramotnosti a dalších nezbytných
Trávení volného
dovedností a znalostí nezbytných pro život dětí
času dětí a mládeže
na venkově

Exkurze, výměnné pobyty, letní
tábory, zájmové kroužky,
vybavení pro realizaci akcí
a vnitřních a venkovních prostor

Dopravní
obslužnost
ve venkovském
území

Hledání nových přístupů a postupů při zajišťování
hromadné dopravy ve venkovském území, rozvoj
bezmotorové dopravy a elektromobility.

Exkurze, semináře, šíření
příkladů dobré praxe, návrhy
technického řešení (studie),
zrcadlové projekty

Posílení lokálního
patriotismu

Vyhledávání nových metod směřujících k posílení
vztahu dětí, mladých lidí a ostatních obyvatel k místu,
kde žijí.

Přednášky a kurzy (místní
historie, geografie, geologie,
biologie…), lokální učebnice
a publikace, výstavy, expozice,
naučné stezky, zrcadlové
projekty

Venkovská
architektura

Témata: obnova památek, lidové a drobné sakrální
architektury, nová výstavba ve venkovském stylu,
nízkoenergetické stavby, dřevostavby .

Sběr informací a společné
analýzy, sdílení dobré praxe

Zdravý životní styl
na venkově

Osvěta zaměřená na zdravý životní styl včetně
rozšíření nabídky sportovních příležitostí, využití
léčivých bylin a zvýšení úrovně laické první pomoci.

Přednášky a kurzy, výstavy,
expozice, zrcadlové projekty

Vyšší kvalita života
seniorů

Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním
kontaktu a zavádění principu dobrovolnictví do praxe

Přednášky a kurzy, zrcadlové
projekty

Významné kroky k rozšiřování této spolupráce učinila MAS Rozkvět prostřednictvím kooperativních
projektů s uvedenými regionálními i přeshraničními partnery v předchozím plánovacím období. Šlo
především o projekty v oblasti lidských zdrojů (rozvoj místních partnerství a trhu práce) a turismu
(marketing, drobná turistická infrastruktura, systémy pro orientaci návštěvníků, průzkumy).
Díky tomu jsme získali řadu zkušeností s přípravou a realizací projektů, koordinací vzájemné
komunikace včetně mezinárodní dimenze projektů, sdruženým zadáváním veřejných zakázek,
administrací a kontrolní agendou. Současně realizace projektů „prověřila“ v reálu naše schopnosti
být lead-partnerem rozsáhlých projektů, roli zastřešovatele kooperací a iniciátora nových aktivit.
V prvním pololetí roku 2015 se nám podařilo iniciovat postupně skupinová setkání s MAS
z Bavorska a Rakouska a 21.5.2015 jsme uskutečnili historicky první společný „Projekt-Market“
jihočeských, hornorakouských a dolnobavorských místních akčních skupin.
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Foto z akce 21.5.2015 – pracovní setkání jihočeských, hornorakouských a dolnobavorských MAS (archiv
MAS Rozkvět, z.s.)

V průběhu realizace projektu " Rozvoj místního partnerství a trhu práce" se potvrdila správnost
směru rozvoje kooperace založená na místním partnerství, propojující navzájem lokální
a regionální partnery napříč sektory. Vizí dalšího rozvoje vzniklé regionální platformy, v rámci které
se MAS Rozkvět, z.s. angažuje, je vytvoření venkovského parlamentu.
Z hlediska trhu práce, rovných příležitostí a sociálního začleňování jako podmínky socioekonomické stability širšího regionu je do budoucna pro regionální platformu důležitá orientace
na podporu:
 zaměstnanosti v místě
 provozu řemesel a služeb na venkově
 zpracování místní produkce a modernizace stávajících firem
 podpora technického vzdělávání a manuální zručnosti u žáků ZŠ i u dětí v MŠ
 marketing místní produkce a její umisťování na trh
 přímého prodeje, krátkých prodejních řetězců
 začínajících podnikatelů
 podpora podnikavosti jako vzdělávacího modelu již od ZŠ
 lokální dopravní obslužnost
 sdílených služeb
 podpůrných služeb pro rodinu
 rozvoje sociálních služeb a udržitelného systému jejich financování
 jazykového vzdělávání pro všechny věkové kategorie, aktivizace výuky němčiny
 výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji
 zvýšení praktické gramotnosti obyvatelstva (finanční, matematická, čtenářská)
 zvyšování bezbariérovosti veřejných budov a infrastruktury všeobecně
 zvyšování lokální energetické soběstačnosti (také jako zdroje pracovních míst)
 udržitelného sociální podnikání
 efektivního využívání politik aktivní zaměstnanosti a investičních pobídek
 kapitalizace životního prostředí z hlediska trhu práce (soft-turismus)
 destinačního managementu
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 sdílení dobré praxe
 vytváření sítí a kooperací
 přeshraniční spolupráce.

Velkou příležitostí pro region MAS Rozkvět, z.s. v plánovacím období 2014-2020 je možnost
zapojení se do aktivit a grantových programů ER Donau-Moldau (Evropského regionu DunajVltava); k tomuto máme dobré předpoklady díky dosavadním aktivitám v oblasti kooperačních
projektů zaměřených na marketing turismu v regionu i v rámci přeshraniční spolupráce a rozvoji
tradic, které region spojují.
Z hlediska tvorby sítí a přeshraniční spolupráce s Bavorskem je dále významným partnerem
Euroregon Šumava-Bavorský les, v Rakouskem pak Silva Nortica.
Své dosavadní přeshraniční aktivity jsme opakovaně anotovali v Novinách Evropského regionu
Donau-Moldau (Donau-Moldau Zeitung), především výstupy z našich česko-rakouských a českobavorských projektů (náklad jednotlivého výtisku: 110.000 kusů, distribuce zdarma v rámci
Evropského regionu).
Na podporu posilování vzájemných vazeb v příhraničních oblastech jsme se také zapojili do
realizace připomínkových akcí 25.výročí pádu železné opony – součástí těchto aktivit bylo mj.
turistické setkání „na Linecké stezce“, kterého se při společném putování zúčastnilo cca 8.000
rakouských a českých pěších turistů, včetně hornorakouského hejtmana.
Pracovníci MAS Rozkvět,z.s. se také zapojili do pracovních stolů a připomínkování při přípravě OP
Interreg V-A Rakousko-Česká republika a připomínkování dalších operačních programů pro
období 2014-2020 a evaluace programů 2007-2013.

Přírodní podmínky, stav životního prostředí, doprava a odpadové hospodářství
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Popis přírodních podmínek regionu MAS Rozkvět přinášíme v logickém členění na část Blata
(severozápadní část českobudějovické pánve), navazující ovocnářskou oblast Chelčicko-Lhenickou
a dále podhůří Šumavy, po státní hranice s Rakouskem a Bavorskem. Jde o lokality s rozdílnou
specifikací jak krajinného profilu, tak jeho využití hospodářského i urbanizace.
Region Blata se rozkládá v rovinaté krajině mezi Hlubokou nad Vltavou a Netolicemi, území
charakterizuje množství vodních ploch rybníků, z nichž největšími jsou Bezdrev, Mydlovarský,
Vlhlavský a Zlivský rybník.
Většina půdních ploch v oblasti je využívána pro zemědělství, a to jako pole, louky, částečně i
pastviny, kvalita půd je dobrá. Oblast nabízí také vhodné podmínky pro chov koní a rybníkářství.
Chelčicko – Lhenicko je pak charakteristické svou ovocnářskou
tradicí a rozsáhlými lesními pozemky. Přírodní a klimatické
podmínky umožňují již několik staletí místním hospodářům
pěstování ovoce, které dalo vzniknout Chelčicko-Lhenické
ovocnářské oblasti, místní produkce získala právo označení
chráněnou evropskou značkou místa původu.
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Velmi okrajově zasahuje Lhenicko do CHKO Blanský les.
Oblast Šumavy a Lipenska zahrnuje rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a Bavorska.
Na tomto území byla v roce 1963 vyhlášena CHKO Šumava a od roku 1991 jsou nejcennější
lokality součástí NP Šumava; význam krajiny Šumavy je potržena zařazením mezi biosférické
rezervace UNESCO.
Na horním toku řeky Vltavy je turisty oblíbená Lipenská přehrada.
Mezi šumavskou částí regionu MAS a vnitrozemským Pošumavím a Lhenickem pak leží Vojenský
újezd Boletice.
Přírodní podmínky na Šumavě a Pošumaví jsou podhorského charakteru, z hlediska nižší úrodnosti
půd (LFA) jsou vhodnější pro živočišnou produkci (chov skotu i ovcí pastevním způsobem);
samozřejmě mimo chráněné oblasti.
Celé území MAS je charakterizováno jako zemědělská oblast se vztahem k potravinářství.

Zdroj dat: ČSÚ – v grafu
uvedena souhrnná data za
region MAS Rozkvět, e-přílohou
(www.masrozkvet.cz ) tabulkový
přehleddetailní informace
k jednotlivým obcím regionu
MAS
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V části regionu byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, řada je jich ve stádiu
„zahájeno“ či „k zahájení“; je potřeba využít této příležitosti k vytváření podmínek pro efektivnější
údržbu krajiny i její využití.
Zdroj mapových podkladů: www.eagri.cz
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Většina pozemků regionu MAS
Rozkvět je zařazena v rámci
koeficientu
ekologické
stability do nejvyššího stupně
(nejlepší kvalita; na uvedené
mapě zelená barva), popřípadě
hospodářsky využívaných ploch
(žlutá barva; především region
Blata na Českobudějovicku).
Tuto situaci je potřeba
monitorovat, protože vzhledem
k intenzivnímu využívání půd
při
pěstování energetických
plodin dochází ke zvýšení eroze
půd a dalším negativním jevům,
snižujícím
ekologickou
stabilitu krajinu.
Zdroj
mapových
www.kraj-jihocesky.cz

podkladů:

Dobrým vzorem z Rakouska (LAG Donau-Böhmerwald) je zavedení tzv.
energetického manažera regionu, což úzce souvisí také se stabilitou
krajiny a konsenzu se zemědělskou produkcí; je otázkou, nakolik by
obdobná iniciativa byla realizovatelná v našem regionu a jakou by měla
legislativní oporu. MAS proto zahájila přípravu zapojení se do
mezinárodního výzkumného projektu na toto téma.

S půdní stabilitou území regionu
MAS souvisí také rezistence krajiny
k povodním; v regionu se nachází
několik záplavových zón. Jde
především
o prostor
Lipenské
přehrady, rybníků na Zbudovských
Blatech a toku řeky Vltava „nad
Budějovicemi“.
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Region ale také trápí tzv. rychlé zátopy a lokální povodně, související s lokálními srážkami, kdy se
rychle rozlévají některé potoky či rybníky; vzniklé škody souvisí se zerodovanou půdou včetně
lesní, nedokončenou infrastrukturou či chybějícími krajinotvornými prvky schopnými zachycovat
vodu. Na tyto nedostatky bude potřeba reagovat v následujícím období, také ve vztahu k celkovým
změnám klimatu.
Vhodná řešení by současně mohla pomoci v hospodaření s vodou v období sucha, která se
v posledních 20 letech objevují v ČR četněji, narůstá deficit srážek a hloubka sucha v půdě, které
v letošním roce zasáhlo v regionu i spodní vodu.
Prostředkem k těmto úpravám v krajině by měla být mj. realizace
komplexních pozemkových úprav.
Součástí těchto řešení bude muset být také ad hoc realizace
povodňových plánů a lokálních systémů signalizace nebezpečí, také ve
spolupráci s Jihočeským krajem (vazba na Koncepci ochrany před
povodněmi na území Jihočeského kraje).

Obrázek – ukázka Povodňového plánu Obce Hořice na Šumavě (webová aplikace).
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V přírodním prostředí
regionu MAS se vyskytují dále
problematické oblasti,
související s lokálním
poškozením jehličnatých lesů
– viz aktuální mapa defoliace.
Toto téma je závažné také
s ohledem na to, že lesní
porosty tvoří cca 20% plochy
regionu MAS.

Mapka: Zdravotní stav jehličnanů
lesů ve stupnici defoliace a mortality v roce 2011 (zdroj: ČSÚ, Základní tendence demografického, sociálního
a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2012)

Přestože se postupně mírně mění druhová skladba lesů ve prospěch listnáčů, nadále 86 % lesních
ploch tvoří lesy jehličnaté (porost náchylnější ke kalamitním stavům). Defoliace také souvisí s erozí
půdy a omezováním retenčních kapacit lesních porostů.
Z hlediska pozitivního ekologického působení místní produkce na krajinu a přírodu je potřeba
zmínit, že většina ovocnářů působících v regionu je zapojena do certifikovaného systému
integrované ochrany SISPO, který mj. reaguje na jednoznačný tlak spotřebitelů i hospodářů na
minimalizaci cizorodých látek, které se dostávají do celého systému
pěstování, zpracování a prodeje ovoce, tj. způsoby výroby šetrné
k životnímu prostředí vč. distribuce, užití nízkotonážní chemie se
specifickou účinností, biologizace výroby, kontroly a nakládání s odpady.
V regionu MAS se nachází Libějovicko – Lomecko, které je jednou ze 4
krajinných památkových zón v Jihočeském kraji. Nejrozsáhlejším
chráněným územím regionu pak je NP Šumava, které zasahuje do
území MAS Rozkvět okrajově, a CHKO Šumava (ochranné pásmo NP).
Tato území jsou součástí tzv. "Zelené střechy Evropy" - jedním ze základních rysů těchto území
jsou téměř všudypřítomné prolínání málo dotčené
"přírodnosti"
se
stopami
staleté
přítomnosti
člověka. K tomuto chceme nadále přispívat v souladu s
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.
2494/2000……
,,Udržitelný
rozvoj
znamená
zlepšování životní úrovně a prosperity příslušné
populace v mezích kapacity ekosystémů, a to
zachováním přírodního bohatství a jeho biologické
rozmanitosti v zájmu současných a budoucích
generací." Další, z hlediska krajiny a přírodního
bohatství zajímavou lokalitou, je Vojenský újezd
Boletice.
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Z přírodních parků se na území MAS Rozkvět nachází PP Vyšebrodsko.
Do území NATURA2000 jsou dále zařazeny ptačí oblasti a EVL v regionu Zbudovských Blat na
Českobudějovicku. Okrajově se pak území MAS dotýká CHKO Blanský les.
V seznamu Malých chráněných území jsou v rámci regionu MAS také uvedeny Koubovský rybník
(Třešňový Újezdec, místní část Lhenic) a Pančice – V řekách (obec Mičovice).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nejvýznamnější zátěží životního prostředí v regionu MAS je odkaliště po uranové činnosti v
lokalitě MAPE Mydlovary (DIAMO, s.p.), zasahující na katastrální území obcí Dívčice, Mydlovary,
Olešník, Sedlec a Nákří. Odkaliště jsou zdrojem ionizujícího záření a vážnou ekologickou zátěží pro
celý Jihočeský kraj, sanace zajišťované státem probíhají postupně (plánované dokončení v r. 2030).
Dalším významným problémem je ekologická zátěž v areálu bývalého JZD - chemického střediska,
ve Lhenicích. Jedná se o nebezpečné PCB, kontaminovanou zeminu z Mydlovar a Žamberka.
Odpad se zde nachází již od 90. let a zatím se nenašlo řešení, jak odpad zlikvidovat, resp. kdo by
jej měl zlikvidovat. Právně odpad nemá majitele, firma Enviro technology today s.r.o. byla v r. 2004
vymazána z Obchodního rejstříku
S oblastí životního prostředí úzce souvisí oblast odpadového hospodářství. Produkce odpadů je
v celém Jihočeském kraji (v porovnání s ostatními kraji) poměrně vysoká – podrobněji se aktuálně
situací v odpadovém hospodářství jednotlivých obcí zabývají strategie zpracované na úrovni
ORP (pro MAS Rozkvět jsou relevantní dokumenty pro ORP Prachatice, ORP České Budějovice,
ORP Český Krumlov a ORP Vodňany; s jejich zpracovateli – jednotlivými svazky obcí jako garanty jsme v úzkém kontaktu) v rámci projektu „ Meziobecní spolupráce“ – proto nebudeme významněji
rozborovat zde, jednotlivé studie jsou k dispozici na www.masrozkvet.cz.

Graf nakládání s odpady v Jihočeském kraji v roce 2011 (zdroj: ČSÚ, Základní tendence demografického,
sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2012)
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Ve střednědobém horizontu, také v souvislosti s předpokládanými nutnými změnami legislativy
(především zákon o odpadech), je potřeba v regionu pracovat v oblasti odpadového hospodářství
s cílem snížení produkce odpadů a nákladů na odpadové
hospodářství jednotlivých obcí, vytvoření efektivního systému odpadové
hospodářství v rámci lokální meziobecní a meziresortní spolupráce,
snížení množství biologicky rozložitelného odpadu odváženého na skládky
a zvýšení podílu tříděných komodit tak, aby se z některých odpadů staly
suroviny pro zpracování přímo v regionu. Odpadové hospodářství obcí by
se mělo stát ekonomicky efektivnějším pro obce a současně příznivější
pro životní prostředí. Tento cíl si však vyžádá značné investice a další
posílení osvěty tématu mezi obyvateli.
V regionu MAS již nyní existuje několik příkladů dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství vlastní svozový systém realizovaný obcí Chelčice nebo sdílené úložiště BRKO v Pištíně.
Proto se také obce regionu MAS zabývají návrhy řešení na realizaci projektů v oblasti nakládání
s odpady (částečně převzato z výše uvedených strategií na úrovni ORP a jejich akčních plánů),
které dle místa dopadu či realizace zařadíme také do návrhové části SCLLD.
Znečištění ovzduší v regionu obdobně jako v celém Jihočeském kraji zůstává dlouhodobě výrazně
podprůměrné ve všech významných měrných emisích.

2

Graf: Vývoj měrných emisí základních znečišťujících látek v Jihočeském kraji v t/km (zdroj: ČSÚ, Základní
tendence demografického, soc.a ek. vývoje Jč kraje v roce 2012)
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Tab. Obydlené byty podle převládající způsoby vytápění, energie používaná k vytápění a vybavenosti plynem
v roce 2011 (%)
místo

obydlené
byty celkem

z toho převládající způsob vytápění

z toho energie používaná k vytápění

ústřední

uhlí, koks,
brikety

etážové

kamna

plyn

elektřina

dřevo

Česká
republika

100

72

14

11

9

38

7

8

Jihočeský
kraj

100

73

11

12

14

24

9

16

MAS
Rozkvět

100

86

3

11

12

53

5

30

místo

obydlené byty
celkem

z toho převládající způsob
vytápění

z toho kotelna v
domě

z toho energie používaná k vytápění

ústřední

etážové

kamna

na pevná
paliva

na
plyn

uhlí, koks,
brikety

dřeno

plyn

elektřina

Čejkovice

106

98

0

5

60

27

1

2

1

1

Černá v
Pošumaví

296

210

17

44

144

2

8

19

0

34

Dasný

104

87

1

10

73

0

2

0

0

8

Dívčice

214

171

2

34

142

20

10

15

4

7

Dříteň

548

472

10

46

281

2

17

24

0

12

Frymburk

495

293

32

138

180

9

6

77

0

85

Hlavatce

55

52

0

3

49

0

0

1

0

2

Horní Planá

800

687

28

63

327

2

13

60

0

17

Hořice na
Šumavě

294

228

2

52

165

0

7

34

0

10

Chelčice

181

172

1

5

66

99

0

3

1

1

Křišťanov

35

11

5

12

8

1

0

16

0

0

Ktiš

184

82

19

45

65

16

1

36

23

3

Lhenice

691

548

31

92

195

209

11

50

22

38

Libějovice

162

129

7

21

114

1

10

9

0

7

Lipno nad

271

222

3

28

29

129

0

6

0

24
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Vltavou
Loučovice

727

600

44

56

162

12

16

77

1

3

Malovice

234

195

5

27

171

1

8

17

0

7

Malšín

51

32

2

11

29

0

0

13

0

0

Mičovice

113

85

0

20

79

0

0

14

0

4

Mydlovary

113

98

2

11

51

12

2

5

0

6

Nákří

76

65

2

7

57

6

2

4

0

1

Nová Pec

206

156

10

31

91

1

0

34

0

2

Olešník

276

237

3

30

190

34

6

22

0

5

Pištín

207

154

6

39

97

52

4

17

6

14

Sedlec

179

151

3

19

105

41

5

9

2

5

Truskovice

57

46

0

9

43

0

0

5

0

3

Vyšší Brod

937

770

35

88

378

48

5

58

5

51

Zahájí

159

144

1

10

76

65

3

5

1

2

Zliv

1436

1411

3

13

57

0

1

6

0

7

Želnava

51

19

3

25

18

0

1

23

0

4

celkem

9258

7625

277

994

3502

789

139

661

66

363

Zdroj: ČSÚ (pozn. SLDB 2011)
Vytápění stávajících objektů ve městech a obcí regionu se v současné době prování různým způsobem podle
dostupnosti jednotlivých druhů energií. Dle výsledků SLDB v roce 2011 má 86% obydlených bytů v regionu
MAS ústřední vytápění. Více než polovina 53% domácností používá plyn jako energie k vytápění.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Paradoxně výrazně nižší zátěž přírody emisemi vyplývá ze stavu dopravy v regionu – ať již
dopravní infrastruktury, tak obslužnosti. Jak je všeobecně známo, investice do dopravní
infrastruktury v Jihočeském kraji významně váznou, kraj nemá doposud vnitrostátní ani mezinárodní
dálniční napojení a minimální rozsah rychlostních komunikací.
V regionu MAS jsou problémem komunikace nižších tříd III. a IV ( komunikace II. tř. a I. se
vyskytují v regionu minimálně), a to jak jejich technický stav (výmoly, výtluky, další vady povrchů;
chybějící chodníky, nebo jejich špatný technický stav), tak malá šíře a průjezdová kapacita –
kritickým „příkladem“ je komunikace k přechodu na státní hranici s Rakouskem v Zadní Zvonkové,
kde situaci v zimě ztěžuje údržba a v létě mimořádně vysoký počet projíždějících cyklistů.
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Velká část místních komunikací, účelových komunikací a chodníků, které jsou ve vlastnictví obcí,
vyžaduje rekonstrukci, popř. modernizaci. Místní komunikace jsou přitom zásadní pro dopravní
obsluhu na místní úrovni, napojení lokalit občanské vybavenosti nebo cestovního ruchu, a
z hlediska zlepšování bezpečnostních parametrů dopravy. Vzhledem k venkovskému charakteru
rozsáhlých území regionu MAS Rozkvět,z.s. a rozdrobené sídelní struktuře se potvrzuje
nadprůměrná potřeba investic do místních komunikací.
V řadě obcí je také potřeba zajistit vyšší bezpečnost provozu, například použitím zpomalovacích
semaforů nebo umístěním měřičů rychlosti (ze zkušenosti obcí, která tato opatření již zavedla, lze
vřele doporučit).

Jak je zřejmé z výše uvedených 2 obrázků – map stavu silniční dopravní sítě a výhledu (7-15let),
„Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“ nepředpokládá významnější
investice v našem regionu. Musíme s tímto hendikepem tedy počítat z dlouhodobého hlediska.
Omezená dopravní dostupnost i obslužnost regionu souvisí přímo s tématem zaměstnanosti
– musíme se tedy nadále zabývat hledáním možností zvyšování příležitostí k zaměstnanosti
v místě, využívání flexibilních forem práce, podpoře využívání místní produkce, tvorbě krátkých
obchodních řetězců apod..
Současně je zde prostor pro využití přenosu dobré praxe i ověření pilotních řešení v oblasti
carsharingu (sdílení vozidel) a elektromobility – řešení dopravní obslužnosti a dostupnosti, řešení
šetrných k životnímu prostření přímo či zprostředkovaně. Zajímavé příklady realizací takovýchto
řešení můžeme čerpat z Rakouska od kolegů z LAG Donau-Böhmerwald.
 V souvislosti s dopravou je potřeba zmínit ještě podmínky pro cyklodopravu a cykloturistiku.
Přestože se podařilo v posledních letech vybudovat několik kratších úseků cyklostezek, především
podél břehů Lipenské přehrady, nadále chybí tato infrastruktura – a to v celém regionu MAS;
připravené cyklogenerely (vypracované vyhledávací studie, především v příhraničních lokalitách)
váznou s realizací z důvodu finanční náročnosti, řešení formou cyklotras je v řadě míst problém
z hlediska bezpečnosti všech účastníků smíšené dopravy, další lokální cyklogenerely nejsou
zpracovány.
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Typ
komunikace
Obec

2

Boletice

2,709

Čejkovice
Černá v
Pošumaví

Povrch
cyklotrasy

3
6,228

4
4,456

5
12,64
9

D

E
21,552

8,388
2,096

Dasný

9,898

3,126

6,568

Dříteň

3,321

13,470

Frymburk

0,899

Hlavatce

2,465

5,130

2,029

3,925

Křišťanov
Ktiš

5,734

0,107

1,093

5,203

2,113

4,350

Lhenice
Libějovice
Lipno nad
Vltavou
Loučovice
Malovice

0,418

Mydlovary
Nákří

4,338

2,903

2,831

0,849

8,388
1,060

0,513

0,12
7

2,662

19,049

14,056

24,754

47,434

0,743

0,448

5,980

0,871

0,780

26,647

4,940

18,225

2,867

3,510

1,812

1,573

1,411
12,25
3

5,576

1,751

2,682

10,777

21,092
0,901

21,875

1,441

1,033

4,377

2,073 0,906

9,486

Pištín

2,649

Sedlec

5,331
12,582

6,672

0,581

33,201

0,198

3,514

9,735

1,325

2,060

5,301

3,239

1,269

9,839
0,059

1,602

2,679
3,172

Želnava

4,042
1,013

0,771

5,153

39,488

0,249

27,285
12,273

0,33
7

5,153
7,693

6,223
8,621

12,273

2,830

Olešník

8,418

0,064

47,970
9,735

0,733

6,034
9,839

22,538

0,059

22,597

3,987

2,679

6,666

7,761 1,594

2,756

12,111

1,784

1,784

Mičovice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

Truskovice

0,000
42,10
5

0,000
149,30
4

0,000
81,11
4

0,000
50,41
1

0,000
15,44
8

0,000
100,64
1

0,000 0,000

0,000
32,10
3

Celkový součet

31,587

8,041 0,580

4,528

6,463
8,745

1,328
2,387

54,408
6,851

0,490

1,018

4,897

6,231

5,973

3,831

Zliv

15,167
2,372

6,796

3,987

13,791

1,11
1

1,064

Zahájí

21,049

2,372
6,836

Délka
(km)
47,594

0,11
1

13,278

6,495

1,682

P

8,745

Nová Pec

Vyšší Brod

19,049

12,00
4

2,073
2,323

13,151

3,187

4,823

J

3,480

19,878

2,258

0,956

15,657

5,558
14,46
5

44,114

2,068

6,069

0,578

Chelčice

H

2,662

1,416

Horní Planá
Hořice na
Šumavě

D

8,388

2,662

Dívčice

A

390,032 3,080

0,00
0
0,00
0
1,68
6

0,000

0,000

0,000
12,12
2

0,000
439,023

Vysvětlivky k tabulce – přehledu komunikací, cyklotra a cyklostezek v obcích regionu MAS
Komunikace
Kód

Název

A Jízdní pruh pro cyklisty
B Stezka pro cyklisty

Povrch
Kód

Název

A Asfalt
D Dláždění

57

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
C
D
E
F
1
2
3
4
5

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem
Stezka pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem
Komunikace vyznačená dopravní značkou B11
Pěší a obytná zóna
Komunikace I. třídy
Komunikace II. třídy
Komunikace III. třídy
Komunikace místní
Komunikace účelová

P Zpevněný štěrk
J Jiný zpevněný povrch
H Nezpevněný povrch

Zdroj: Nadace Jihočeských cyklostezek (2015)

Na uvedené mapce je příklad
cyklogenerelu
lokality
mezi
Lipenskem a Č.Krumlovem –
všechny červeně označené trasy
jsou „připraveny“ po stránce
administrativní, ale „čekají“ na
finanční zdroje na značení a
infrastrukturní opatření, včetně
prvků
zajišťující
bezpečnost
cyklistů.
Při přípravě cyklogenerelů je v
regionu velkou oporou Nadace
jihočeských cyklostezek.

Z hlediska cyklodopravy existují v regionu některé úseky, které by bylo potřeba řešit - jedná se
například o propojení v intravilánu obce Černá v Pošumaví, dále propojení obce Černá v Pošumaví
s Hůrkou (sousední místní část Horní Plané; nejbližší železniční stanice dostupná z Černé
v Pošumaví; technické problémy s možným řešením z důvodu průchodu trasy po jezerní hrázi),
příměstská stezka z obce Dasný do Českých Budějovic (problém spočívá v průchodu možné stezky
chráněnou oblastí Natura2000).
Z uvedených důvodů je podpora infrastruktury jednou z priorit naší strategie, a to ve
všech klíčových oblastech.
Pro efektivní řešení bude potřeba zapojit do řešení infrastrukturních problémů celou řadu
individuálních realizátorů, u liniových staveb pak také nalézt vhodné kooperace na úrovni
meziobecní i mezisektorové spolupráce.
Jak vyplynulo z místního šetření, převládá zejména nespokojenost s nízkou kvalitou
infrastruktury v intravilánu obcích.
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Mezi hlavní záměry obcí shromážděné MAS Rozkvět,z.s. v rámci přípravy
SCLLD patří rekonstrukce a modernizace základní a dopravní infrastruktury,
zejména pak vodovodů a kanalizací a místních komunikací, také s ohledem
na bezpečnost provozu. V některých částech regionu – především malých
místních částech (osadách) nebo okrajových částech obcí – chybí část
infrastruktury zcela, především kanalizace. Důvodem je především
vysoká finanční náročnost vybudování této infrastruktury, menším obcích
chybí i prostředky na zpracování projektové dokumentace a vzhledem
k nízkému počtu ekvivalentních obyvatel jsou i bez šance na získání dotace
na tyto stavby.
Problematické pro region jsou také některé zrušené nebo neudržované polní a lesní cesty, které
byly v minulosti „přirozenými“ spojnicemi mezi jednotlivými obcemi. Obnovení těchto cest by mohlo
vést k jejich využití pro pěší, cyklo a hipoturistiku a místní přepravu. V této oblasti bude potřeba
podporovat lokální řešení i komunikaci mezi obcemi a vlastníky pozemků a také zemědělci, kteří
pozemky obhospodařují, například v rámci komplexních pozemkových úprav nebo prostřednictvím
neproduktivních opatření v lesích.
Z hlediska dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, veškeré části regionu MAS jsou
„obsluhovány“ autobusovou dopravou, část regionu také železnicí (propojení Zliv - Dívčice; Hořice
na Šumavě – Černá v Pošumaví - Horní Planá – Nová Pec; Loučovice – Vyšší Brod). Problémem u
autobusové dopravy je nízká četnost spojů – v pracovních dnech spoje vykrývají hlavní potřeby
dojížďky za prací a do zaměstnání, o víkendu a státních svátcích autobusové spoje nejedou
vůbec - problém se týká většiny obcí regionu MAS, což snižuje nejen kvalitu života místních
obyvatel, ale také omezuje možnosti soft-turismu v regionu a jeho návštěvnost.
Z těchto důvodů vznikla na webových stránkách MAS Rozkvět v minulých letech aplikace
SPOLUJÍZDA (www.portalprace-jiznicechy.cz).
Některé obce (Pištín, Dívčice, Sedlec) na Českobudějovicku si v posledních letech pořídily
mikrobusy na rozvoj dětí do mateřských školek a zajištění dopravního servisu místních obyvatel
(především seniorů) a spolků.
Obce Lipenska pak v zimní turistické sezoně 2014/2015 zajistily financování provozu skibusu a v
letní turistické sezoně 2015 provoz cyklobusu (obě linky obsluhovaly celé Lipensko, v návaznosti na
významné turistické cíle v rakouském příhraničí).
Jde o malá dílčí řešení, ale je jasné, že bude potřeba k řešení této situace v dopravní
obslužnosti nadále přistupovat zdola, volit lokální řešení a vyhledávat a uplatňovat vhodné
příklady dobré praxe.

Školství, služby pro rodinu
Rozboru oblasti školství a sociálních služeb se MAS Rozkvět,z.s. podrobněji věnovala v rámci
spolupráce se SMS ČR v rámci projektu „ MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“. V rámci sběru statistických dat jsme také využili výstupů z projektu „Meziobecní spolupráce“
pro oblast předškolní výchovy a základního školství, který byl na regionální úrovni realizován ve
všech ORP, ve kterých působí MAS Rozkvět,z.s.. V regionu MAS se nevyskytuje žádná střední
škola nebo učiliště, ani VOŠ/VŠ.
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ŠKOLSTVÍ
Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z
významných povinností obcí, kterou jim ukládá zákon o obcích.
Pro základní vzdělávání buď zřizuje svoji základní školu, nebo se
postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované
jinou obcí; obdobně pro předškolní výchovu (MŠ). Především oblast
předškolního vzdělávání se pro řadu obcí stává problémem
z hlediska kapacit (nepodchycen trend zvýšené porodnosti anebo
zvyšování počtu obyvatel migrací; nevratné omezení kapacit MŠ
v předchozí dekádě); prostorové kapacity ZŠ v regionu MAS jsou
dostatečné, na úrovni základních škol jde především o zvýšení kvality vzdělávání, včetně
zlepšení technického vybavení škol (odstranění hendikepů oproti jiným školám, především
městským).
Populační vlny se dlouhodobě promítají do rozvoje regionálního školství. Vzhledem k
demografickému vývoji mají zejména malé a periferní obce (Lipensko) již v současné době
problémy s udržením potřebného počtu dětí v základních školách. V obcích v blízkosti regionálního
centra (Českobudějovicko) je také určitá tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol
nebo jde jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště. Dojíždění žáků
do škol se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a děti, ale i pro nejbližší města,
která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu (tato situace v Českých Budějovicích je kritická
spádově především směrem na jih a východ, dětem z venkova je přednostně nabízeno umístění ve
veliké sídlištní škole „Máj“; od školního roku 2015/2016 je nově otevírána ZŠ E. Destinové,
dopravně dostupná také z obcí SO Blata). Především v příměstské oblasti Českobudějovicka
začíná být akutní otázkou k řešení otázka přeplněnosti mateřských škol (v této věci nyní obec Pištín
připravuje výstavbu vlastní MŠ, obec Dříteň rozšířila kapacity v předchozích letech).
V regionu MAS doposud zcela chybí alternativní formy péče o děti v předškolním věku,
konkrétně dětské skupiny a profesionální chůvy. Vzhledem k tomu, že tato prorodinná opatření
současně přímo vytváří nová pracovní místa a živnosti a nepřímo podporují zaměstnanost rodičů,
zařadí MAS tyto aktivity mezi prioritizovaná opatření strategie.
Pro děti mladšího školního věku sice v jednotlivých školách fungují školní družiny, tyto mají ale
jen omezenou provozní dobu a kapacitu. Zcela chybí dětské kluby, které by tyto služby
doplňovaly a rozšiřovaly. Omezeně existuje nabídka příměstských a „příveských“ letních táborů, jde
spíše o několik amatérských pokusů místních mateřských center. Zájem o tyto akce ale ukazuje, že
také tato oblast podpory zaměstnanosti rodičů s dětmi je perspektivní a bude vhodné zaměřit se na
jejich lokální podporu.
V podstatě ve všech obcích chybí další služby pro rodinu, minimálně je zastoupeno působení
organizací neformálního a zájmového vzdělávání, tyto funkce zastupují v obcích často neformální
„mateřské“ kluby, sbory dobrovolných hasičů a sportovní kluby. Velmi omezené kapacity pro
volnočasové vyžití dětí a mládeže souvisí současně se sociální oblastí (mj. chybějící prvky
prevence rizikových chování).
Ustanovení školského zákona také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských
zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu; obce jsou však často nuceny podporovat školy
nad rámec svých zákonných povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé oblasti
přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají
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finanční prostředky ve svých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly, nebo
realizují projekty ve prospěch škol (v minulém plánovacím období především ROP JZ a OP VK).
Pro kvalitu života obyvatel každé jednotlivé obce a celého území MAS je důležitou oblastí také
kultura, trávení volného času a udržování lokálních tradic, ve kterých se školy také angažují.
V rámci meziobecní a meziresortní spolupráce bude v období 2016-2017 realizován na platformě
jednotlivých ORP projekt „MAP“ – místní akční plány rozvoje vzdělávání, orientované na
zvyšování kvality vzdělávání, uzavření regionální dohody ohledně zlepšení dostupnosti škol a také
vybavenosti škol, a podporu rozvoje spolupráce škol i spolupráce s organizacemi neformálního a
zájmového vzdělávání.
Předpokládáme, že díky této spolupráci dojde postupně k přeměně škol na kulturní, společenská
a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a
jako otevřené společenské centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen
pro děti a žáky, ale také pro ostatní občany. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a
spolupráce v co největší míře mezi místní správou, školou, veřejností, společenskými skupinami a
organizacemi a vytváření místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů
rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak
otevírá další možnosti rozvoje plnohodnotného života na venkově.
Také z tohoto důvodu se MAS Rozkvět,z.s. angažuje v rámci přípravy projektů MAP a je nositelem
projektu MAP pro ORP České Budějovice, současně bude participovat při realizaci projektů pro
ORP Český Krumlov a Prachatice, čímž bude touto iniciativou pokryto v podstatě celé území MAS.
Tabulka: Přehled dostupnosti MŠ a ZŠ v jednotlivých obcích zájmového území MAS

Obec název
Dasný
Mydlovary
Nákří
Hlavatce
Pištín
Zahájí
Malšín
Truskovice
Čejkovice
Dívčice
Dříteň
Olešník
Sedlec
Zliv
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Hořice na Šumavě
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Ktiš

Základní škola – první i
druhý stupeň (1. – 9.
ročník)

Základní škola – jen
první stupeň (1. – 5.
ročník)

Mateřská škola

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE

NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO

ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
61

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
Lhenice
Malovice
Mičovice
Nová Pec
Želnava
Chelčice
Libějovice
Křišťanov
Vyšší Brod

ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO

Tabulka: Přehled dostupnosti MŠ a ZŠ v jednotlivých obcích zájmového území MAS (zdroj: ČSÚ, vlastní
šetření)

Podrobnější informace o rozpočtu financování veřejných služeb, včetně školství jednotlivými obcemi
je uveden v e-příloze Profily obcí na webu MAS (zpracováno mj. dle www.rozpočetobce.cz ).
Dle místních šetření provedených v první polovině r. 2015 nejsou v rámci uvedených kapacit MŠ a
ZŠ plánovány žádné změny, s výjimkou Obce Pištín, která zahájila kroky ke zřízení a vybudování
vlastní MŠ. Otázkou je, jaké potřeby v této oblasti budou vyvolány inkluzivní školskou
politikou státu, která může vyvolat také nutné infrastrukturní investice.
V oblasti školství probíhá komunikace mezi MAS, zřizovateli a školami – cílem je zvyšování kvality
vzdělávání na mateřských a základních školách v regionu, zachování a rozšiřování sítě školských
zařízení a tím dostupnosti pro obyvatele regionu MAS. Školy jsou i menšími obcemi vnímány jako
důležitý prvek komunitního života a také prostředek, jak udržet občany v obci (zamezit vysidlování,
oživit místní akce) či přilákat nové obyvatele (především rodiny s malými dětmi). Otázkami, které je
potřeba dále řešit a které vyplynuly z průzkumů provedených při přípravě strategie, jsou otázky
vybavenosti jednotlivých škol, vzájemných kooperací a sdílení dobré praxe i projektových
aktivit, inkluze, podpora žáků na cestě k úspěchu, realizace mimoškolních aktivit, rozšiřování služeb
pro rodiny, práce s lidskými zdroji ve školství …a samozřejmě financování těchto aktivit a projektů.
Rámcové podněty pro oblast školství v regionu MAS Rozkvět získané v rámci analýz, konzultací,
workshopů a fór (s přesahem do MŠ a mimoškolních aktivit):
A. 1. Zachování a podpora provozu malých
venkovských ZŠ.
A. Zajištění dostatečných prostorových a
kvalitních pedagogických kapacit základních škol
se zohledněním specifických podmínek
základních škol na venkově (s vědomím
aktuálního přesunu baby-boomu z MŠ na ZŠ).

A. 2. Dostupnost ZŠ pro dojíždějící žáky
z venkovských oblastí.
A. 3. Podpora pořízení a provozu lokálních školních
autobusů.
A. 4. Podpora vzdělávání pedagogů, především
venkovských a malotřídních škol.

B. 1. Zkvalitňování pomůcek využívaných při výuce
B. Podpora výuce technických a přírodovědných
předmětů a odstraňování manuální negramotnosti technicky a přírodovědně zaměřených předmětů s
využitím příkladů z běžné venkovské praxe
na základních školách, především na venkově
(zemědělství, podnikatelské činnosti spojené se
zpracováním místních surovin a komodit).
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B. 2. Využívání interaktivní pomůcek při výuce
technických a přírodovědných předmětů. Podpora
výroby vlastních pomůcek se zapojením žáků,
učitelů, místních firem a živnostníků.
B. 3. Využívání nových metod, které jsou
bezprostředně svázány s místními potřebami,
příklady a zkušenostmi, ve výuce technických a
přírodovědných předmětů.
B. 4. Podpora soutěží a dalších možností
prezentace (výstavy, akademie, festivaly…) činnosti
žáků jednotlivých škol
B. 5. Podpora pokračování technických vzdělávacích
programů aplikovaných v MŠ také na nižších
stupních ZŠ - cíleno na systémové odstraňování
manuální negramotnosti.
B. 6. Podpora technického vzdělávání a rozvoje
manuální gramotnosti ve spolupráci s místními
řemeslníky, učilišti a středními školami a vysokými
školami (Technik für Kinder,…).
B. 7. Vybavování školních dílen, buněk,
hospodářských dvorků a podpora zakládání školních
zahrad, sadů, úlů atd.
C. 1. Zavádění výuky metodou CLIL, především do
technických a přírodovědných oborů (např.
matematika, fyzika) a vazbových předmětů
(zeměpis,…) – angličtina hrou a možnosti jejího
praktického využití
C. 2. Podpora výuce „PŘÍHRANIČNÍCH JAZYKŮ“
(němčina), osobní zkušenosti s jazykem (výjezdy
přes hranice, osobní vazby na partnerské školy v
zahraničí, společné aktivity, virtuální bilingvní třídy…)
C. Výuka jazyků

C. 3. Jazykové vzdělávání s důrazem na
konverzační dovednosti (výlety, exkurze, pobyty,
výměnné akce).
C. 4. Podpora spolupráce se základními školami ze
zahraničních (AT) partnerských místních akčních
skupin… (výměnné pobyty, společné akce…)
C. 5. Podpora výuky vedené rodilým mluvčím (v
rámci spolupráce se zahraničními partnerskými
místními akčními skupinami).
C. 6. Podpora vzniku učebních textů a dalších
pomůcek (reflektujících místní reálie) nezbytných pro
výuku cizích jazyků.

D. Výchova ke zdravému patriotismu a čtenářské
gramotnosti

D. 1. Zařazení místních reálií (dějepis, přírodopis,
zeměpis), do základní výuky - v rámci zdůvodnění
souvislostí a navození pozitivního vnímání obrazu
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své obce a/nebo regionu.
D. 2. Podpora zapojování škol do komunitního života
např. formou podpory vzniku dětských obecních
zastupitelstev – tj. zapojení žáků do měkkých
rozhodovacích funkcí, kdy mohou ovlivnit realizaci a
průběh obecních akcí.
D. 3. Podpora aktivitám zaměřeným na zapojování
obecních knihoven do života venkovské mládeže
(zvyšování čtenářské gramotnosti venkovské
mládeže).

E. 1. Budování, rekonstrukce a vybavování
sportovišť, kulturních a divadelních sálů, ateliérů a
uměleckých dílen apod.
E. 2. Využití prostor školních zařízení pro kvalitní
prožití volného času žáků
E. Podpora sportovním aktivitám a vytváření
vhodných podmínek pro kvalitní trávení volného
času jako významného zdroje prevence sociálně
patologických jevů.

E. 3. Podpora pořádání sportovních a uměleckých
akcí při účasti žáků z většího počtu venkovských
škol, tematické "olympiády" v manuálních
dovednostech (vědomostních olympiád je dostatek),
hry bez hranic - bezbariérové aktivity, zapojení
celých rodin a seniorů, účast přes hranice (AT, DE)

E. 4. Podpora zakládání a činnosti zájmových
kroužků (úhrada nákupu vybavení, materiálu a
zajištění odborného vedení), sdílení vybavení
několika školami (efektivně řešit nadstavbově
prostřednictvím MAS - např. pomůcky na záchranu
života, EVVO centrum, mobilní dopravní hřiště,
další).
E. 5. Školení, metodická podpora a odborné stáže
pro vedoucí kroužků a sportovních oddílů mládeže.
E. 6. Zajištění odměňování vedoucích kroužků a
sportovních oddílů mládeže.
F. 1. Podpora spolupráce škol s technologicky
orientovanými a inovačními firmami s vazbou na
centra excelence.
F. Příprava žáků ZŠ na zodpovědný přístup k
volbě povolání

F. 2. Podpora měkkých projektů zaměřených na
budoucí uplatnění-úhradu vzdělávání, tištěných
osvětových materiálů, exkurzí, besed odborníků,
možnost minipraxí atd…
F. 3. Podpora osvěty ve výběru oborů, jejich
perspektivy a uplatnění v praxi- příklady, besedy,
exkurze, weby- ve spolupráci se školami cílem
odbourat averzi k technickým oborům, vyzkoušení si
některých činností v praxi.
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F. 4. Zřizování virtuálních firem a dalších
modelových aktivit a akcí zaměřených na budování a
podporu podnikatelského ducha na úrovni ZŠ zapojení do reálných situací, např. prodej místních
výrobků, místní cestovní ruch atd.
G. 1. Podpora projektům (materiální, technické a
G. Rozvíjení praktických schopností a dovedností personální zajištění) na podporu finanční
gramotnosti, dopravní výuku a výchovy ke zdraví a
žáků venkovských škol nezbytných pro čelení
etickému chování a základům společenské a
aktuálním výzvám
environmentální výchovy a vyloučení rizikového
chováni (protidrogová tématika).

H. Komunitní školy – škola jako srdce obce

H. 1. „ŠKOLA JAKO SRDCE OBCE“ - podpora
využití prostor, vybavení, organizačního a
pedagogického zázemí venkovských škol k dalšímu
zhodnocování místního lidského kapitálu (pořádání
zájmových činností a rekvalifikační ch kurzů apod.
aktivit pro dospělé).

SPORTOVIŠTĚ A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ
V návaznosti na infrastrukturu základních škol jsou v jednotlivých obcích k dispozici sportoviště a
tělocvičny, využívané ve většině také veřejností - některé tyto objekty ale potřebují rozsáhlé
opravy (např. v Nové Peci, rozpočet více než 1 M Kč).
Dle provozovaných sportovních aktivit (fotbal, hokejbal, volejbal, tenis) jsou v jednotlivých obcích
hřiště, lokálně také sportoviště Sokola. Postupně v obcích ojediněle vznikají menší soukromá
sportoviště (lukostřelba, fitnes, posilovna s cross-tréninkovým areálem a další), větší soukromá
sportoviště existují pouze na Lipensku jako zázemí hotelů nebo doprovodné služby. Větší
sportoviště (kryté plavecké bazény, zimní stadiony, atletická sportoviště a další) jsou umístěna
především ve větších sídlech mimo region MAS.
Ve většině obcí včetně osad jsou umístěna dětská hřiště nebo herní prvky, do kterých obce
investovaly v posledních letech především prostřednictvím dotací z grantů Jihočeského kraje nebo
MMR ČR, často se zapojením komunity.
Chybí ale volná sportoviště, tzv. „plácky“ a sportoviště pro starší mládež, tento problém
následně souvisí s nedostatečnými pohybovými aktivitami mládeže ve volném čase a
zprostředkovaně jaké „přirozenou“ prevencí rizikového chování.
Proto MAS Rozkvět,z.s. zrealizovala v regionu prostřednictvím projektu
spolupráce PRV „ Zdraví nás baví“ celou síť venkovních tělocvičen a
cvičebních prvků pro dospělé; osvědčilo se především umístění poblíž
dětských hřišť, kde je využívají především maminky a „odrostlá mládež“,
nebo u DPS (cvičební prvky vhodné pro seniory). Projekt byl součástí
řady dalších iniciativ MAS ve prospěch zdravého životního stylu a
motivace místního obyvatelstva.
V celém regionu je nedostatek příležitostí ke koupání (otevřená
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koupaliště, koupací biotopy apod). Přírodního koupání lze využít pouze v Lipenské přehradě,
rybníky v regionu mají především chovný charakter, letní koupaliště existuje v regionu jediné
(Olešník).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
Neuspokojivá situace je v regionu z hlediska dostupnosti sociálních služeb, přestože v ORP
Prachatice, ORP Český Krumlov, ORP Vodňany i ORP České Budějovice (tzn. ve všech ORP, ve
kterých se nacházejí obce zájmového území MAS) probíhá v gesci obcí s rozšířenou působností
komunitní plánování sociálních služeb, a to opakovaně; nedaří se však získávat finanční prostředky
na implementaci výstupů – zjištěných nedostatků, a to jak v infrastruktuře a pobytových
službách, tak především dostupnosti terénních služeb.
Dům s pečovatelskou službou je pouze ve Zlivi (provozuje Charita Zliv), Horní Plané (provozuje
město) a ve Vyšším Brodě (provozuje město), domov důchodců je v Horní Plané (příspěvková
organizace Jihočeského kraje) a Sedlci (provozuje obec). Dále v regionu působí sociálně
terapeutická dílna Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. (NNO, Chelčice).
V části objektů poskytujících sociální služby v regionu MAS je potřeba dokončit rekonstrukce
objektů a modernizaci zařízení a také provést opatření pro zvyšování kvality poskytovaných
služeb a zajištění standardů, ale především investovat do modernizace a zvyšování kvality vnitřního
vybavení těchto zařízení a vzdělávání pracovníků, také v rámci prevence jejich profesního vyhoření.
Terénní služby, a to v omezeném spektru i rozsahu jsou často poskytovány organizacemi se sídlem
mimo regionu MAS (Městská charita České Budějovice, soukromé firmy); přímo v regionu sídlící a
působící organizace poskytující terénní sociální služby jsou Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.
(pečovatelská služba), Domácí zdravotní péče (Lhenice) a Pečovatelská služba Loučovice; terénní
služby poskytují také provozovatelé domovů s pečovatelskou službou, viz výše. Z těchto důvodů a
také sídelní rozdrobenosti jsou terénní služby místně hůře dostupné, obyvatelé na venkově je
často alternativně řeší sousedskou výpomocí a pečovatelskou podporou v rámci rodiny.
Problémem v oblasti sociálních služeb je v současné době podkapitalizace a nedostatečný
systém zajištění financování provozů sociálních služeb, tento problém však dle našeho názoru
vyžaduje řešení na národní, krajské i místní úrovni, legislativní i daňové. Na místní úrovni je
potřeba zainteresovat obce na spolufinancování provozu organizací poskytujících sociální služby a
posílit fundraising poskytovatelů sociálních služeb.
Kromě zvýšení kapacit poskytovatelů sociálních služeb je potřeba rozšiřovat spektrum
terénních sociálních služeb a propagovat je mezi potenciálními uživateli, včetně dosažení
povědomí, že „za služby se platí“. Podporu MAS v oblasti sociálních služeb je potřeba orientovat na
širší spektrum sociálních služeb - rozšíření poskytování odborného sociálního poradenství,
terénních programů včetně sociální rehabilitace, osobní asistence, odlehčovacích služeb, služeb
následné péče, provozů sociálně terapeutických dílen i sekundární a terciární prevence pro osoby
s chronickým duševním onemocněním.
Za nejvýznamnější cílové skupiny pro poskytování sociálních služeb v regionu MAS považujeme
seniory, osoby se zdravotním a mentálním postižením a osoby v nepříznivé sociální situaci, včetně
rodin s dětmi a děti a mládež. Specifickou cílovou skupinou jsou pak osoby pečující o dalšího
(závislého) člena rodiny.
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Za problém považujeme také chybějící spolupráci sociálního a zdravotního systému; kooperaci
těchto sektorů, například v Bavorsku zcela běžnou, považujeme za přínosnou především v oblasti
prevence sociální izolace (senioři, osoby s dušeními onemocněními, mladé rodiny a další). Jde o
celospolečenský problém, jehož změnu se pokusíme iniciovat alespoň na lokální úrovni.
Důležitost podpory terénních služeb a osob pečujících spatřujeme v zajištění co nejdelšího
setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí, tolik potřebné také pro psychiku seniorů
bydlících na venkově, namísto pobytu v zařízeních sociálních služeb. Proto bude potřeba zajistit
finanční podporu aktivit zaměřených na podporu neformální péče a sdílené péče a rozvoj domácí
paliativní péče.
Současně je potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti prostřednictvím
sociálně aktivizačních služeb a rozvojem komunitních center.
Zde vidíme velký hendikep celého regionu, v podstatě zde neexistují
žádná nízkoprahová zařízení, jejich poslání často alternují mateřská
centra nebo místně působící NNO pracují s dětmi, a Chelčický domov
sv. Linharta.
V regionu MAS Rozkvět,z.s. existují aktuálně 2 obce, zařazené mezi
sociálně vyloučené lokality – jde o obec Loučovice (vyšší míra
nezaměstnanosti z důvodu strukturálních změn místního průmyslu) a
město Vyšší Brod (menšiny).
Také proto bude potřeba zaměřit se v této lokalitě na zavádění aktivizačních, asistenčních a
motivačních programů, programů finanční gramotnosti a vzdělávání osob ohrožených sociálním
vyloučením i organizací pracujících s těmito osobami, a podporu práce s mladými lidmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Důležité budou i aktivity místních samospráv při výkonu sociální práce.
Příkladem dobré praxe v oblasti sociálních služeb budovaných přístupem „zdola“ je
Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.; organizace vznikla v roce 2010 na popud obce Chelčice,
místních zaměstnavatelů a spolků, s cílem zajištění sociálních služeb v místě, zvyšující kvalitu
obyvatel obce a blízkého okolí. Působení organizace v areálu místní bývalé fary přináší do obce
řadu nových podnětů a dveře domova jsou otevřeny nejen potřebným, integrace se zde stala denní
realitou. Obec investovala především do technické obnovy objektu „domova“, financování provozu
je řešeno kombinací dotací z veřejných zdrojů a soukromým sponzoringem, což klade mimořádné
nároky na fundraising a management o.p.s..
Oblast zdravotnictví nebudeme ve strategii rozsáhleji rozborovat, vzhledem k tomu, že MAS nemá
významnější možnost tuto oblast v regionu ovlivnit a současně nejde o kriticky ohroženou a
ohrožující oblast. Výjimkou je oblast osvěty a znalostí obyvatel v oblasti první pomoci. Na tuto
oblast se MAS Rozkvět,z.s. zaměřila již v předchozích letech, kdy díky realizaci projektu „ Aktivní
MAS = zdravý a vzdělaný venkov“ pořídila sadu na nácvik první pomoci a postupně buduje síť
vlastních lektorů a osvětových dobrovolníků; osvěta a nácvik první pomoci jsou určeny pro děti
v mateřských a základních školách, členy sborů dobrovolných hasičů i nejširší veřejnost. V této
oblasti jsme také zahájili komunikaci s partnery z Horního Rakouska a chceme postupně
skontaktovat relevantní aktéry přeshraničně.
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DEFINICE POTENCIÁLU SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS
DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE
Na území MAS Rozkvět,z.s. probíhá spolupráce obcí nejen v mikroregionech, kterých je v současné
době na území MAS 7, z toho 3 plošněji zapojené do území MAS, ale také v menších uskupeních
především v rámci realizace konkrétních projektů, a spolupráce obcí prostřednictvím MAS.
V rámci struktur MAS Rozkvět, z.s. působí Fórum starostů jako neformální poradní orgán MAS.
Aktivní spolupráci s regionu MAS vyvíjí v současné době 3 svazky – Mikroregion ChelčickoLhenický (člen MAS), Svazek obcí Blata (člen MAS) a Svazek Lipenských obcí.
Z projektů, do kterých byly obce zapojeny prostřednictvím MAS a které se zabývaly také
klíčovými oblastmi meziobecní spolupráce, jmenujme projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu
práce“ (2012-2015, OP LZZ – mezinárodní spolupráce s Bavorskem, také na téma zaměstnanost,
zprostředkovaně i téma školství) a projekt Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov (2014, projekt
spolupráce PRV, kooperace v tématech školství a vzdělávání).
Obce dále významněji spolupracují prostřednictvím MAS Rozkvět hlavně v oblasti podpory
cestovního ruchu – nebo se na tuto kooperaci připravují. Jde například o projekty MAS Rozkvět
(realizováno ve spolupráci s MAS Blanský les – Netolicko) „S Peklíkem na vandr“, „Zdraví nás baví“,
„S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou“, „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“, a
mezinárodní projekt "Linecká stezka" (CZ-AT).
V příhraniční oblasti Lipenska jde také o zapojení obcí do činnosti organizace Destinační
management Lipensko, o.p.s., když obce byly iniciátory vzniku organizace.
Dále DSO nebo uskupení obcí realizovaly v předchozím období své vlastní projekty spolupráce
především díky finanční podpoře z grantového Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV)
nebo prostřednictvím MAS z dotací LEADER - šlo například o značení cykloturistických a
vybudování naučných stezek a informačních panelů, zřízení informačního střediska selského
baroka, vydávání propagačních materiálů a společný marketing regionu, pořádání slavností,
propagace místní produkce, pořízení venkovního mobiliáře, zlepšení vybavenosti dětských hřišť,
pořízení vybavení pro pořádání akcí, výpočetní techniky, informačního a varovného systému,
databází GIS, realizace opatření na zvýšení bezpečnosti provozu v obcích a další.

Díky zapojení MAS do projektu SMS ČR „ MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivní chod úřadů“ očekáváme rozvoj další efektivní
spolupráce obcí za podpory MAS a také v rámci mezisektorové
spolupráce na principech NPM (New Public Management). Jde zejména
v oblasti školství a vzdělávání, odpadového hospodářství, dopravy a
dopravní dostupnosti a lokální zaměstnanosti a cestovního ruchu a
turismu.
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Téma Protipovodňová opatření a krizové řízení

V současné době si na území MAS Rozkvět protipovodňová opatření řeší obce individuálně
(územní plánování, zajištění vybavenosti jednotek SDH jako významných aktérů řešení krizových
stavů), v oblasti Lipenska jde o koordinaci protipovodňových opatření ze strany státu (Povodí
Vltavy).
Významným prvkem ochrany obyvatelstva jsou základní i ostatní složky integrovaného
záchranného systému, především JPO - v regionu MAS Rozkvět působí celkem 55 JPO.
JPO I. (1) – Frymburk (zřizuje HZS JčK)
JPO II. (1) – Vyšší Brod (zřizuje město Vyšší Brod)
JPO III. (9) - Zliv, Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Loučovice, Ktiš,
Lhenice, Nová Pec (uvedené JPO III. zřizuje vždy konkrétní město/městys/obec)
JPO V. – celkem 44 sborů SDH
Okr. ČB (27) : Čejkovice; Dasný; Dívčice, Česká Lhora, Dubenec, Novosedly, Zbudov (vše
zřizovatel Obec Dívčice); Dříteň, Chvalešovice, Malešice, Strachovice, Velice, Záblatí, Záblatíčko
(vše zřizovatel Obce Dříteň); Hlavatce; Mydlovary; Nákří; Olešník, Chlumec (vše zřizuje Obce
Olešník); Pištín, Češnovice (vše zřizuje Obec Pištín); Sedlec, Lékařova Lhota, Malé Chrášťany,
Plástovice, Vlhlavy (vše zřizuje obec Sedlec); Zahájí
Okr. Prachatice (12): Vodice, Hrbov, Třešňový Újezd, Vadkov (vše zřizovatel Městys Lhenice);
Malovice, Hradiště, Krtely, Malovičky, Podeřiště (vše zřizovatel Obec Malovice); Mičovice, Jáma,
Ratiborova Lhota (vše zřizovatel Obec Mičovice);
Okr. Strakonice (5): Libějovice, Nestanice, Černěves (vše zřizovat Obec Libějovice); Chelčice;
Truskovice
Jejich působení přesahuje „hranice“ konkrétní obce a jsou tedy také aktivním prvkem spolupráce
mezi obcemi.

Níže uvádíme ukázky poplachových plánů pro jednotku SDH Chelčice a JPO I. Vyšší Brod.
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Téma Regionální školství

Na území MAS Rozkvět má z 30 obcích celkem 14 obcí základní školu, pouze polovina z tohoto
počtu jsou pak školy úplné (1.-9. třídy). Vzhledem ke změně rozpočtových pravidel pro financování
provozu škol není již spolupráce mezi obcemi v této oblasti nutností, obce se primárně snaží udržet
provoz školy v obci, také s ohledem na stabilizační funkce škol pro obyvatelstvo.
V rámci projektu spolupráce s názvem PRV „Zdravé MAS = aktivní a vzdělaný venkov“ byly
pořízeny „mobilní dílny“ - kufry pro technické vyučování dětí. Kufrů je zakoupeno celkem 12 a kromě
akcí ve školách je plánováno také pořádání workshopů určených pro rodiče s dětmi.
Na podporu rozvoje výuky zohledňující regionální identitu byly v rámci projektu mezinárodní
spolupráce CZ-AT „ Linecká stezka“ vydány pracovní sešity pro školní mládež.
Obcemi ve Svazku obcí Blata byly pořízeny 3 mikrobusy ke svozu dětí do mateřských a základních
škol.
Ve spolupráci s MAS Rozkvět, z.s. je připravována široká kooperace obcí při realizaci projektů
MAP – místních akčních plánů vzdělávání; MAS Rozkvět, z.s. bude nositelem tohoto projektu
pro ORP České Budějovice a bude participovat na realizaci pro ORP Český Krumlov a Prachatice,
takže zajistí plošně pro region MAS přípravu strategických plánů pro oblast předškolního
vzdělávání a základního školství.
Téma Odpadové hospodářství

V některých obcích Mikroregionu Chelčicko-Lhenického probíhá svoz tříděného odpadu, personálně
zajišťovaný zaměstnanci obcí. Velmi efektivní a motivační model sběru a třídění odpadů realizuje
Obec Chelčice. Svazkem byla podána (zatím neúspěšně) žádost o dotaci na zřízení kompostárny.
Ve Svazku obcí Blata byl v obci Pištín vybudován sběrný dvůr, smluvně využívaný i okolními
obcemi. Spolupráce obcí DSO se rozšiřuje nově s ohledem na povinné třídění BRKO.
Ve Svazku Lipenských obcí plánují vybudování mikroregionální kompostárny (popř. kompostárny
pro menší uskupení obcí), kooperace v oblasti OH probíhá dlouhodobě, svazek zajistil sběr odpadů
společnou smlouvou, což zajistilo servis i dostupnou cenu za službu i pro lokálně vzdálenější obce.
Všeobecně lze předpokládat rozvoj kooperací obcí, také ve spolupráci s MAS v oblasti
prevence vzniku odpadů, jejich sběru a využívání jako suroviny a zpracování v místě.
Téma Doprava – dopravní obslužnost a dopravní dostupnost

V mikroregionu Chelčicko – Lhenickém byly v rámci projektu podpořeného z grantu Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje (POV, dot.7) pro zlepšení bezpečnosti dopravy pořízeny na
vjezdu do obcí měřiče rychlosti – radary.
Ve Svazku obcí Blata byly v rámci realizace Strategického plánu LEADER pořízeny 3 mikrobusy,
kde žadateli projektů byly jednotlivé obce. V Dívčicích a v Pištíně byly mikrobusy pořízeny primárně
na svoz dětí do škol (školy umístěny v dalších obcích regionu MAS Rozkvět). V Sedlci je mikrobus
využíván po dohodě s obecním úřadem na odvoz seniorů k lékaři a na různé kulturní akce a další
účely související s nevyhovující dopravní obslužností obce. Ve všech 3 obcích jsou mikrobusy
využívány místními spolky.
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Ve Svazku Lipenských obcí se podařilo v letošním roce zahájit provoz skibus v zimní turistické
sezóně a také cyklobusu v letní sezóně, jako podpora tamní hromadné dopravy mezi jednotlivými
obcemi - zajištění dopravní obslužnosti obcí nad rámec hromadné dopravy zajišťované krajem; jde
primárně o zajištění hromadného způsobu přepravy návštěvníků v hlavní – zimní a letní – turistické
sezóně (s ohledem na související dílčí snížení individuální přepravy osob lze hodnotit pozitivně i
ekologické přínosy této intervence); pozitivní je také zvýhodnění ceny jízdného pro cestující jako
motivace uživatelů, zařazení skibus/cyklobusu do pobytových návštěvnických balíčků
(zprostředkovaně podpora zaměstnanosti).
Další spolupráci obcí v této oblasti na platformě MAS očekáváme především v oblasti
zavádění moderních systémů – carsharing, a technologií – elektromobilita.

Téma Zaměstnanost a sociální záležitosti

Mikroregion Chelčicko- Lhenický: klíčová je podpora ovocnářů, propagace místní produkce,
pořízení mobiliáře pro venkovní akce (trhy, prezentace produkce).
Obec Chelčice je spoluzakladatelem Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. – organizace
poskytující sociální služby (sociálně terapeutická dílna, pečovatelská služba) v obcích regionu MAS
Rozkvět - Chelčice, Truskovice, Libějovice – i mimo něj (klienti z obcí Stožice, Vodňany, Netolice a
další). Organizace - a obdobné organizace tohoto typu a zaměření - má potenciál zvyšování
počtu zaměstnanců, také formou inkluze (SÚPM, VPP) a také rozšiřování služeb, a to jak
typově, tak teritoriálně. Z tohoto důvodu se MAS v rámci SCLLD a prostřednictvím
Programového rámce OP Zaměstnanost zaměří na podporu rozvoje sociálních služeb,
především terénních, a vzniku a rozvoje komunitních center.
Svazek obcí Blata – podpora vzdělávacích akcí pro CS s omezeními na trhu práce, pořádanými
MAS Rozkvět i ÚP (aktivní je především obec Pištín).
Nadále se bude rozvíjet propojování aktivit na podporu cestovního ruchu obou uvedených DSO
prostřednictvím MAS Rozkvět – příprava destinačního managementu.
Svazek Lipenských obcí: klíčová je kooperace zejména v oblasti služeb cestovního ruchu – podpora
zlepšení sezónní dopravní obslužnosti, propagace území – společné propagační materiály v rámci
regionu i jednotlivých lokalit, podpora vytvoření lokálního destinačního managementu a zapojení se
obcí do základní struktury organizace DM Lipensko.
Snaha o propojení lokalit a kooperace - obec Lipno nad Vltavou (TOP lokalita v oboru cestovní
ruch) se sousedící obcí Loučovice (vysoká míra nezaměstnanosti po restrukturalizaci papírenského
průmyslu v místě, nově zařazena mezi sociálně vyloučené lokality). Snaha obce Loučovice o
vytvoření podmínek pro vodácké sporty na Čertových proudech (závisí na množství vypouštěné
vody z Lipenské přehrady), což by přineslo boom v cestovním ruchu i související zaměstnanosti,
vytváří však diskuzi z hlediska ochrany přírody, velmi cenné Národní přírodní rezervace Čertova
stěna - Luč; v současné době se připravuje rozšíření lyžařských areálů v obci Lipno nad Vltavou
(Skiareál Kramolín) do katastru Loučovic. V obci se dále připravuje revitalizace brownfield (bývalé
tzv. Porákovy vily) s cílem zřízení léčebny (zatím není upřesněno, záměr: Alzheimer Centrum).
DSO Vyšebrodsko: v regionu vyšší míra nezaměstnanosti, v oblasti se nachází 2 sociálně
vyloučené lokality (Vyšší Brod, Loučovice). Individuální snaha obcí o oslovení nových investorů
včetně zahraničních, čeká se mj. na nové strukturální fondy (možnost čerpání investičních pobídek
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a zvýhodněných dotací pro podnikání v sociálně vyloučené lokality). Obce podporují kooperaci
s větším zaměstnavatelem působícím v Kaplici – zavedení autobusové dopravy uzpůsobené pro
potřeby přepravy zaměstnanců této firmy.
MAS Rozkvět, z.s. zrealizovala ve spolupráci s dalšími MAS a také DSO Blata a Mikroregionem
Chelčicko-Lhenickým mezinárodní projekt OP LZZ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“
(06/2012-05/2015). Cílem projektu byl rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z
různých sektorů za účelem zlepšování situace na trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu
spolupráce, a to na základě zkušeností získaných při zahraničních exkurzích, tématického
vzdělávání apod. Dále MAS zorganizovala v rámci projektu ve spolupráci s obcemi vzdělávací kurzy
pro skupiny občanů znevýhodněních na trhu práce (matky na mateřské, dlouhodobě nezaměstnaní,
50+ a další), šlo především o kurzy zaměřené na zlepšení osobnostních dovedností k uplatnění na
trhu práce. Nově byl v rámci projektu vyvinut e-kurz pro Denní otce/matky.
V rámci regionu se jeví další možnosti spolupráce MAS a obcí při vzdělávání, poskytování
poradenství pro zaměstnavatele a mikropodnikatele, zlepšování služeb pro uchazeče o
zaměstnání a lokální investory a vytváření sítí na lokálním trhu práce.
Téma Efektivní veřejná správa

Pro regionální rozvoj je zásadní princip subsidiarity, kdy má být realizace rozvojových aktivit
prováděna na úrovni, kde může být dosaženo největších efektů. Tuto roli výrazně v regionu
přejímají svazky obcí/mikroregiony a MAS Rozkvět, z.s., které mají kompetence pro řízení rozvoje
území.
Klíčové problémy v efektivitě územní veřejné správy souvisí s rozsahem povinností, které se na
obce v rámci správy vztahují; jde o stovky kompetencí, které se vyskytují s nízkou frekvencí, tj. není
realizovatelná kvalifikovanost a odbornost při nízkém počtu zaměstnanců obecních úřadů. Rezervy
jsou i v oblasti systému řízení znalostí, v úrovni jazykových dovedností, využívání moderních
technologií nebo v oblasti provázanosti strategického řízení na plánování rozvoje a územní
plánování, rozvoji moderních forem řízení. Ne zcela jsou rozvinuty standardy veřejných služeb a
monitoringu jejich naplňování, stejně jako kapacity pro stanovování a naplňování strategií.
Se všemi uvedenými oblastmi přitom souvisí oblast rozvoje ICT - účelné a efektivní zavádění ICT,
oblast digitalizace a elektronického propojení institucí. Proto je potřeba podporovat zavádění a
rozvoj agend veřejné správy, bezpečných a srozumitelných pro občana.
Výhodou při zapojování MAS Rozkvět, z.s. do regionální rozvoje je fakt, že se MAS dlouhodobě
daří rozvíjet spolupráci s místními podnikateli a neziskovými organizacemi při rozvoji obcí a území
MAS, při přípravě a koordinaci investic na území a eliminovat dříve nedostatečnou spolupráci
investičních záměrů jednotlivých sousedících obcí. Dobrý prostředkem je také aktivní aplikace
principů MA21 a zapojování komunit do rozhodovacích procesů v obcích, včetně možností
participativního rozpočtování. V tomto může být MAS Rozkvět,z.s. jako aktivní člen NSZM ČR
velmi nápomocna.
Další sférou spolupráce obcí s MAS je oblast komunikace s vlastními občany i marketingu
„navenek“; již nyní jsou propojeny webové stránky MAS s některými obcemi a mikroregiony, což
sjednocuje a také zjednodušuje informování o dění v obcích. Tuto aktivitu budeme nadále
rozšiřovat, jde o jednoduché organizační opatření vyžadující minimální náklady.
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VYHODNOCENÍ ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ

2004-2015: MAS Rozkvět jako významný aktér a partner regionálního rozvoje

MAS Rozkvět, z.s. – do roku 2014 úplným názvem „Občanské sdružení Rozkvět – místní akční
skupina“ vznikla na jaře roku 2004 díky snaze ovocnářů, obcí Chelčicko-Lhenického mikroregionu a
místních spolků; je tedy jednou z prvních MAS založených v Jihočeském kraji.
Chelčicko-Lhenicko je nadále jádrem tzv. zájmového území MAS Rozkvět, které se za uplynulých
více než 10 let existence postupně, ale značně rozšířilo. Již tento fakt - tedy postupné zapojování
dalších obcí do zájmového území - napovídá, že činnost MAS je vedena správným směrem a
způsobem, který chtějí místní obce a další aktéři následovat a na kterém jsou ochotni se
podílet.
Rok

Počet obcí MAS
(+přijaté )
celkem

Obce MAS

2009

17

Chelčice, Libějovice, Lhenice, Malovice, Mičovice,
Truskovice, Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Hlavatce, Mydlovary,
Olešník, Pištín, Sedlec, Zahájí, Zliv, Nákří

2010

---

---

2011

---

---

2012

(+ 8)

25

+ Kříšťanov, Dasný, Želnava, Nová Pec, Ktiš, Černá v
Pošumaví, Horní Planá, Hořice na Šumavě

2013

(+4)

29

+ Frymburk, Loučovice, Lipno nad Vltavou, Malšín

2014

(+1)

30

+ Vyšší Brod

V současné době zájmové území MAS Rozkvět tvoří 30 obcí v okresech České Budějovice,
Strakonice, Prachatice a Český Krumlov. Svou činností MAS pomáhá regionu při eliminaci řady
omezení a překážek, která vyplývají z periferního profilu charakteristik území MAS, především
pak velké rozdrobenosti sídelní struktury a tím souvisejících nedostatků v infrastruktuře, nižší kvalitě
života obyvatel, omezené dostupnosti sociálních služeb, nízkého počtu podnikatelských subjektů a
řady dalších deficitů. Současně se snažíme využít předností regionu, kterými jsou mj. přírodní
a kulturní kapitál regionu, a přispívat k jeho rozvoji – a rozkvětu.
Region MAS Rozkvět spojují společné problémy typicky venkovských oblastí – zájem na zvyšování
kvality života místního obyvatelstva, snahy o zvyšování zaměstnanosti v místě a podpora místní
produkce, zlepšení stavu technické infrastruktury, dostupnost základních škol a sociálních služeb,
snaha o zachování kvality životního prostředí a kultivace krajiny v regionu, přiměřený rozvoj
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cestovního ruchu, posilování pocitů identity obyvatelstva a rozvoj místních tradic a neziskového
sektoru.
MAS Rozkvět se dlouhodobě zabývá podporou rozvoje podnikání, zemědělství i spolkového
života, spolupracuje s místními samosprávami i regionálními svazky obcí při plánování a
realizaci nadstavbových projektů, podporuje rozvoj vzdělanosti, sociálních služeb i kultury,
propaguje region v ČR i zahraničí a aktivně vyhledává příležitosti pro další kooperace.
MAS Rozkvět se zapojila od svého vzniku do aktivit LEADER – nejdříve v rámci LEADER ČR (2004,
2005-2006) a LEADER+, od roku 2008 jsme pak realizovali Strategický plán LEADER „Květy, plody
a lidé zahrady jižních Čech“; díky těmto dotacím se podařilo zrealizovat více než 100 projektů
místních firem, obcí i spolků. Kromě toho je MAS realizátorem řady vlastních projektů,
realizovaných především v kooperacích s dalšími MAS z ČR i zahraničí (podrobněji níže).

Podporujeme aktivitu obyvatel a spolků a postupně zlepšujeme podmínky pro život
místních obyvatel a zvýšení atraktivity území MAS. Díky rekonstrukci části nevyužívaných
prostor objektu obecního úřadu ve Lhenicích vzniklo Centrum pro neziskový sektor, které
provozujeme; MAS také vybavila a provozuje Klubovnu Klubíčko v Chelčicích a síť venkovních
tělocvičen pro dospělé, zřídili jsme řadu turistických zastavení napříč regionem a také provozujeme
mobilní průvodce (interaktivní aplikace) pro návštěvníky regionu. Pořadatelsky se zapojujeme do
organizace turistických a cykloturistických akcí v regionu i významných společensko-kulturních akcí
(každoročně Slavnosti plodů, Kubatovy slavnosti, v roce 2014 akce k 25.výročí pádu železné opony,
a další).
MAS se podařilo také zrekonstruovat středověkou sýpku v centru Chelčic a zřídit zde Památník
Petra Chelčického, kde nyní provozujeme interaktivní muzejní expozici tohoto filozofa; ve
dvouletých cyklech zde pořádáme ekumenická setkání a mezinárodní „ Dny Petra Chelčického“.
Zabýváme se i podporou zájmového vzdělávání – pořídili jsme mobilní počítačovou učebnu,
kterou zapůjčujeme místním spolkům zdarma pro potřeby organizace osvětových akcí a zájmového
vzdělávání, a máme sestaven interní tým 6 lektorů dalšího vzdělávání dospělých (splněna
kvalifikace NKS „Lektor dalšího vzdělávání“). Na podporu zájmu dětí a mládeže o technické
vzdělávání jsme pořídili sadu výukových kufrů z řady „Technika pro děti“, kterou rovněž sdílíme se
sousední MAS Blanský les-Netolicko, sada je zdarma k dispozici základním školám a dalším
zájemcům (NNO). V rámci jednoho z projektů vznikly e-learningové kurzy „Místní partnerství“ a
„Kurz pro denní otce/matky“, které jsou volně dostupné na portálu ESF a na MAS provozovaném
portálu (www.portalprace-jiznicechy.cz). Dobrovolníci spolupracující s MAS docházeli v rámci
projektu „Zvyky a tradice na obou stranách hranice“ do mateřských a základních škol a prezentovali
dětem lidové tradice a zvyky, díky tomu vznikla také sada studijních opor na tato témata.

MAS Rozkvět rozvíjí také mezinárodní spolupráci – s kolegy z Bavorska byl zrealizován
projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (LAG Deggendorf, 5 dalších českých partnerů),
v kooperaci s Horním Rakouskem byl zrealizován projekt na podporu turismu po stopách
středověké obchodní cesty „Linecká stezka“ (LAG Sterngartl Gusental, 1 český partner), neformální
komunikace se rozvíjí s dalšími rakouskými a bavorskými MAS a dalšími organizacemi; v oblasti
zachování lidových tradic jsme zrealizovali společný projekt se slovenskou MAS Vršatec (plus 4
partneři z ČR).
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MAS Rozkvět

je od roku 2013 také členem Národní sítě Zdravých měst ČR, v letech 2013

i 2014 jsme splnili již standard „D“ a v rámci plnění Plánu zlepšování činnosti pro rok 2015 jsme
splnili podmínky všech kritérií pro hodnocení kategorie „C“ kritérií MA21. V rámci této
spolupráce byl také řešen návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti, zpracovaný pro MAS
Rozkvět v rámci projektu „ Naše město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“ (ShineBean
o.p.s.). Jsme také členy SPOV, Komory organizací SMS ČR a partnerem JčKS MAS.
Provozujeme webový Portál práce Jižní Čechy, který bychom v dalším období chtěli rozšířit dle
inspirace z Bavorska a vytvořit z něho „výkladní skříň“ našich podniků a skutečnou burzu práce.

Přehled hlavních projektů realizovaných MAS v uplynulých 10 letech – finanční vyjádření
rok
realizace

Dotační titul

název projektu

dotace (tis. Kč)

2005-2007

PRV

Osvojení schopností MAS

400

2008

PRV

Vzdělávání v regionu MAS Rozkvět

380

2009

PRV*

Rozvoj lidských zdrojů - ŠANCE pro další
ROZKVĚT regionu

1412

2009

PRV*

DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků "

2683

2012-2015

ESF

Rozvoj místního partnerství a trhu práce

6955

2013-2014

PRV*

S Peklíkem na vandr

428

2013

PRV*

Zdraví nás baví

895

2013

INTERREG C3*

Vyhledávací studie “Linecká stezka”

244

2013-2014

OPEÚS CZ-AT*

Linecká stezka

3687

2013-2014

PRV*

S Peklíkem na výlet – krajem pod Šumavou

406

2013-2014

PRV*

Zvyky a tradice na obou stranách hranice

676

2013-2014

PRV *

ZDRAVÉ MAS = aktivní a vzdělaný venkov

474

2010-2015

GP AP JčK **

2005-2015

CELKEM

GRANTY JIHOČESKÉHO KRAJE - soubor
dílčích akcí

450

19154

Realizace těchto projektů vyžadovala ze strany MAS nejen personální, administrativní a organizační
zajištění, ale také zajištění finanční spoluúčasti ve výši 10 (*) – 30 (**)% rozpočtu.
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Většinu těchto projektů jsme realizovali ve spolupráci a partnery – především sousedními MAS
Blanský les-Netolicko o.p.s., LAG Chance in nature (nový název: MAS
Šumavsko,z.s.) a MAS Vodňanská ryba. Tato územní spolupráce
umožnila přistupovat k problémům komplexně a vytvářet řešení a
celky s výraznou přidanou hodnotou.
Kooperační projekty nám také umožnily realizovat inovativní řešení, a
to jak po stránce technologické (například interaktivní aplikace mobilních
průvodců), tak sociální (především rozvoj dobrovolnictví) a procesní. Dle
charakterů projektu byly využity také prvky společensky zodpovědného
zadávání veřejných zakázek.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROGRAMU LEADER ČR
Rok realizace

Počet ukončených
individuálních projektů

Celkové náklady (tis.
Kč)

Dotace (tis.Kč)

2004

5

7935

4043

2005 - 2006

6

5066

2599

Celkem

11

13001

6642

REALIZACE SPL „ KVĚTY, PLODY A LIDÉ ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH“ 2009 - 2013
Rok realizace

Počet ukončených
individuálních projektů

Celkové náklady tis.Kč)

Dotace (tis. Kč)

2010

10

6372

4 140

2011

25

13903

9 068

2012

16

12363

7 789

2013

29

16053

6 471

2014

12

3800

2 216

Celkem

92

52500

23213

Realizace individuálních projektů prostřednictvím dotačních podpor LEADER přinesla do
regionu nejen téměř 30 M Kč na dotacích, ale současně generovala dalších více než 35 M Kč
v rámci spolufinancování projektů; celkem tak bylo ve více než 100 projektech zainvestováno
v regionu MAS přes 65,5 M Kč.
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Úlohou MAS v rámci realizace jednotlivých programů LEADER v letech 2004 - 2013 byly:

 příprava vlastního strategického plánu jako rozvojového rámci pro individuální projekty,
 kompletní

administrativní agenda související s příjmem žádostí o dotační podporu,
kontrolními mechanismy a administrativní prací s příjemci včetně kontrol provedení
zadávacích řízení a vyúčtování dotace a kontrol na místě,

 výběr projektů realizovaný výběrovou komisí MAS složenou z členů MAS,
 proškolení potenciálních žadatelů a dále také realizátorů projektů, proškolení členů výběrové
komise,

 průběžné vyhodnocování plnění strategií a evaluace.
Proces monitorování realizace SPL a její evaluace byl porovnán také s rámci projektu spolupráce
PRV s dalšími MAS.
Činnost MAS byla v období 2007-2012 také hodnocena MZe ČR,
v rámci kterého MAS opakovaně získala hodnocení A.
Činnost MAS byla pravidelně také vyhodnocována vnitřními
kontrolními mechanismy (dozorčí rada) a externím auditem (účetní
audit a dotační audit; opakovaně „bez nálezu“).
MAS získala v r.2014 certifikát kvality ČSKS a máme vlastního
trenéra kvality I. a II. stupně.
Současně získala MAS v roce 2014 čestný certifikát Národní soustavy
kvalifikací za zavádění NSK v praxi.
V rámci zavádění MA21 jsme v roce 2013 a 2014 dosáhli splnění kritérií
kvality „D“, v roce 2015 dokončila koordinátorka Zdravé MAS vzdělávací
program NSZM a získala Zlatý certifikát, proběhlo veřejné fórum a MAS
splnila také ostatní kritéria pro přidělení hodnocení kategorie „C“ MA21.
Na podzim 2015 absolvovala MAS procesní audit, který nastavil vnitřní
standardy v klíčových procesech činnosti MAS a současně definovat
prostor pro zlepšení vlastních činností, především prostřednictvím
vzdělávání zaměstnanců MAS.

24.11.2015 MAS získala Osvědčení splnění standardů MAS stanovené Metodikou pro standardizaci
místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
Z výše uvedeného je zřejmé, že vnitřní procesy MAS Rozkvět jsou nastaveny řádně a slouží
k efektivní administraci veřejných zdrojů a spolehlivé agendě programů i projektů.

78

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

Kancelář místní akční skupiny
Kancelář místní akční skupiny v současné době tvoří dlouhodobě 5 kmenových zaměstnanců,
kteří jsou projektovými manažery s rozsáhlými profesními zkušenostmi a dovednostmi.
MAS dále ad hoc zaměstnává další projektové zaměstnance, např. genderovou specialistku (projekt
OPLZZ), analytiky a administrativní pracovnice (projekt OP EÚS CZ-AT) a další pracovníky.
V rámci hodnoticího procesu SCLLD budou na základě DPP/DPČ vykonávat činnost výběrová
komise, dozorčí rada a správní rada; formou DPP nebo smlouvou o dílo pak expertní hodnotitelé.
Také působení 3 regionálně silných svazků obcí v regionu MAS je významným pozitivním
prvkem v oblasti regionálního rozvoje zájmového území MAS. Jde o víceúčelové (polyfunkční)
svazky obcí, které se zaměřují na rozvoj v řadě oblastí - rozvoj infrastruktury která podmiňuje další
rozvoj, turistického ruchu, spolkového života, společná propagace regionů a marketingové aktivity a
další. Podrobnější profily DSO uvádíme na webových stránkách MAS.
Jednotlivé svazky obcí aktivně spolupracují s MAS, ať již jako členové MAS, realizátoři
individuálních projektů podpořených z dotací administrovaných MAS (SPL, nově SCLLD) nebo
kooperující partneři v rámci projektů realizovaných MAS – doposud nejvýznamnější spolupráce
probíhala v rámci projektu OPLZZ „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ a grantů Jihočeského
kraje v programu POV (propagace regionu).
V rámci přípravy SCLLD se DSO zapojily do připomínkování podkladů a tvorby zásobníku projektů,
nadále předpokládáme spolupráci i v dalších fázích implementace strategie i při dalších činnostech,
propagačních akcích a projektové činnosti.

Lidské, finanční a hospodářské zdroje regionu
V regionu MAS Rozkvět je mnoho aktivních lidí, kteří se snaží o zvelebení (chcete-li rozvoj,
především kvality života) tohoto území – to dokazuje mj. rozvoj spolkové činnosti v regionu, MAS
stála při zakládání řady spolků působících dnes aktivně v regionu (jmenujme o.s. Mája-Tvořivé
Chelčice, o.s. Devětsil Truskovice, o.s. Sv.Vavřinec Pištín, Plástovický keramický spolek, o.s. nebo
Chelčický domov sv.Linharta, o.p.s.) a podporuje činnost řady NNO – baráčnické obce, jednotlivých
SDH, včelařů, ženských klubů, mateřských a rodinných center, myslivců… Významným jednotícím
prvkem činnosti NNO v regionu MAS je vysoká míra místní angažovanosti a dobrovolnictví.
Aktivní ve spolupráci s MAS jsou také starostové obcí, „Fórum starostů“ bylo ustaveno v rámci
Zdravé MAS Rozkvět také jako neformální poradní orgán MAS a komunikační platforma mezi
jednotlivými zástupci obcí. Nejaktivnější z obcí a DSO jsou také členy MAS a jejího vedení.
MAS dává prostor také široké veřejnosti, nejen zástupcům jednotlivých obcí a vedení mikroregionů,
živnostníkům a firmám, podnikatelům v zemědělství i neziskovým organizacím; rozvoj venkovské
oblasti MAS přece závisí i „ na těch neorganizovaných“. Komunitní přístup k tvorbě dlouhodobé
vize, strategie MAS i jednotlivých projektů považujeme za zcela přirozený a velmi efektivní - odráží
aktivity širokého spektra partnerů a je přijímán v celém regionu MAS; to jsou hlavní důvody, proč
komunitní přístup zvolila MAS Rozkvět jako základní axiom své činnosti již od svého vzniku,
touto metodou byly zpracovány již předchozí strategie a projekty MAS – především ISÚ 2007-
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2013, SPL 2007-2013 a jednotlivé projekty, včetně projektů spolupráce PRV a samozřejmě také
tako strategie SCLLD.
Komunitní přístup je také uplatňován v činnosti MAS v rámci členství v Národní síti Zdravých měst
ČR. V roce 2015 byly MAS zrealizována 2 oficiální veřejná Fóra Zdravé MAS, kterých se
zúčastnilo přes 110 občanů, další desítky se pak zapojili do potvrzovací ankety TOP10. Výstupem
fóra pak byl Komunitní plán zdraví a kvality života MAS Rozkvět 2015-2016.
MAS Rozkvět samozřejmě nezůstává uzavřena ve svých strukturách a území, aktivně
spolupracovala s týmy realizujícími v ORP Prachatice, ORP Český Krumlov, ORP České
Budějovice a ORP Vodňany projekty strategického plánování „Meziobecní spolupráce“ (oblast
základního školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb a klíčového tématu Cestovní
ruch popř. Protipovodňová opatření) a „Komunitního plánování sociálních služeb“.
Jako partner a spolurealizátor se podílela MAS na realizaci projektu SMS ČR „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (jeden z výstupů projektu – dodatek dokumentu
SCLLD, verze 08/2014 – byl zakomponován do celkového dokumentu SCLLD).

Významným pozitivem regionu MAS Rozkvět je jeho vysoká absorpční kapacita, kterou jak
MAS, tak jednotliví realizátoři projektů prokázali již v předchozích plánovacích obdobích - viz
předchozí tabulkové rekapitulace dotačních programů administrovaných MAS, jednotlivé subjekty
(obce, podniky, NNO) samostatně vstupovaly do grantových programů a získaly nejen řadu dotací,
ale především zkušeností s čerpáním dotací z EU, dotací od kraje a z dalších dotačních titulů
(MMR, MŽP, MPSV a další). MAS podporovala tyto aktivity informačně (především
prostřednictvím www, kde pravidelně avizovala dotační příležitosti), administrativně (pomoc při
zpracování individuálních žádostí o granty, kontrola formálních náležitostí, zpracování cenových
průzkumů a výběru dodavatelů apod.) a vzděláváním (proškolování tvorby projektů a jejich řízení).
V rámci přípravy na plánovací období 2007-2013 bylo v kurzech MAS na téma „projektový
management zaměřený na Program rozvoje venkova“ proškoleno cca 170 osob, studijní materiály
k dispozici na www MAS. V rámci projektu OPLZZ jsme zajistili zpracování e-learningového kurzu
„Místní partnerství“, kde je projektovému managementu také věnována pozornost; i tento e-kurz je
zdarma k dispozici zájemcům na www.portalprace-jiznicechy.cz , které provozuje MAS Rozkvět, a
na webových stránkách produktů ESF.
Odborně jsme participovali také na realizaci projektu „ Další vzdělávání managementu místních
akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje“ (zapojení lektorů, ing. Krejčíčková –
programová manažerka MAS Rozkvět je garantem jednoho z výukových modulů a autorkou
studijních materiálů „Zvyšování finanční kapacity MAS a mikroregionu“).
Na základě těchto faktů můžeme konstatovat, že region je po odborné stránce dlouhodobě
připravován na realizaci svých strategických záměrů, nejen prostřednictvím SCLLD.
V rámci přípravy strategie MAS na období 2014-2020 byl shromážděn zásobník projektů, který
čítá více než 1200 projektových námětů, řadu z nich ve vysokém stádiu připravenosti k realizaci.
Jedná se o projektové záměry investičního i neinvestičního charakteru, především z oblastí:
-

základní infrastruktura

-

infrastruktura pro lidské zdroje (školství, sociální služby, sport, volnočasové aktivity)
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-

základní a doplňková infrastruktura pro cestovní ruch

-

obnova památek

-

investice do zemědělských podniků, zpracování produkce

-

údržba krajiny a investice v lesích, neinvestiční opatření v krajině

-

investice do podniků do MSP, mikropodniků i nových podnikatelských plánů

-

modernizace vybavení škol (ZŠ, MŠ) a zařízení sociálních služeb

-

vybavení pro mobilní týmy terénních sociálních služeb

-

nové služby pro rodiny (školní kluby, centrum péče o děti a další)

-

podpora spolkové činnosti

-

podpora činnosti SDH

-

místní dopravní obslužnost

-

marketing místní produkce a cestovního ruchu (destinační management)

Zásobních projektů, které předložily „pouze“ obce regionu MAS čítá aktuálně cca 850 projektů!
Ukázka registru projektového zásobníku prostřednictvím „Mapy projektů“ na www MAS.

Dle zkušeností s realizací SPL v období 2004-2013 a v rámci přípravy SCLLD provedeného sběru
projektových záměrů očekáváme také v plánovacím období 2014-2020 dostatečný počet zájemců
o předložení individuálních projektů v plánovaných oblastech podpory SCLLD, respektive převis
poptávky – ať již půjde o projekty administrované prostřednictvím MAS nebo individuální žádosti o
podporu projektů, které jsou v souladu se strategií regionu MAS.
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Jak již bylo uvedeno, v zájmovém území MAS existuje řada subjektů se zkušenostmi s realizací
projektů podpořených z různých dotačních programů. Také MAS aktivně přistoupila k podpoře
administrativních a absorpčních kapacit především NNO tím, že zřídila v letech 2012-2014
mikrogrant pro NNO, financovaný z vlastních zdrojů MAS – jednotlivé spolky se tak naučily nejen
zpracovat vlastní návrhy akcí a žádost o dotaci, zajistit 50% spolufinancování (pozn.: šlo o akce
v řádu tisíců korun), ale především zajistit v průběhu realizace akce publicitu donora,
fotodokumentaci akce, vedení analytické účetní evidence a po ukončení akci řádně vyúčtovat.
Grant tak měl několikanásobný edukativní a motivační efekt.
Jednotliví realizátoři projektů – obce, firmy i NNO - učinili již osobní zkušenost s administrací
projektů i nutností projekty předfinancovat a spolufinancovat; subjekty v regionu MAS si jsou těchto
povinností vědomy a jsou připraveny realizovat tento typ projektů. Ze zkušenosti lze také
konstatovat připravenost bankovního sektoru na vstup do projektů (poskytnutí úvěrů). Strukturální
fondy EU a jejich využití nadále chápe region MAS Rozkvět jako významnou příležitost pro
region, pro celkové zlepšení kvality života v obcích, komunitního života i rozvoj malého a
středního podnikání jako elementárního prvku zaměstnanosti v místě.
Vnitřní potenciál regionu – lidské zdroje, zásoba projektových záměrů ve vysokém stádiu
připravenosti k realizaci i kapitálová připravenost na spolufinancování rozvojových záměrů – je
natolik velký, že předpokládanou změnu stavu „před realizací“ a „po realizaci“ můžeme označit za
skokovou, a to nejen v oblastech, které budou finančně podpořeny prostřednictvím programových
rámců SCLLD. Toto je také výchozí předpoklad naší rozvojové strategie MAS Rozkvět pro
období 2014 - 2020. Z celkové integrované strategie území MAS budou moci vycházet nejen dílčí
programové rámce MAS (realizační strategie pro konkrétní OP), ale i další rozvojové projekty
subjektů působících v regionu, MAS či dalších partnerů. Míra naplnění celkového záměru
samozřejmě bude záležet na množství finančních prostředků získaných na realizaci jednotlivých
projektů, prostřednictvím programových rámců SCLLD bude možné podpořit pouze omezené
spektrum a množství projektů (odhadem cca 10% celkového rozpočtu SCLLD).
Lze konstatovat, že v regionu existují kapacity – lidské i hospodářské pro realizaci individuálních
projektů, které podpoří naplnění společné strategie území MAS. Metodické použití zapojování
komunit do plánování, které je v regionu naší MAS již dlouhodobě zavedeno a využíváno (pozn.:
komunitní příprava byla podmínkou přijatelnosti pro všechny veřejnoprávní projekty a
projekty NNO v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007-2013 „Květy plody a lidé
zahrady jižních Čech), přispělo k vyšší míře zapojování partnerů z různých sektorů do přípravy
SCLLD.
Díky participaci komunit očekáváme efektivní průběh realizace SCLLD;
rozvojová strategie současně podpoří socio-ekonomickou stabilitu a
konkurenceschopnost regionu a efektivní realizaci opatření
podporujících sociální začleňování a uplatňování principů rovných
příležitostí a udržitelného rozvoje.
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Území MAS i sama organizace MAS Rozkvět, z.s. již za dobu své existence a fungování od
roku 2004 prokázala své schopnosti:
o

schopnost komunikace v rámci veřejného sektoru: původní území 17 obcí regionu MAS
bylo postupně rozšířeno a všech současných 30 obcí zájmového území MAS je připraveno
ke vzájemné spolupráci, došlo k vytvoření „ Fóra starostů“ jako neformální meziobecní
komunikační platformy a poradního orgánu MAS, využití potenciálu spolupráce v rámci
regionu při projektech nad rámec jednotlivých obcí i regionu (viz projekty MAS „ Linecká
stezka“ a projekty spolupráce PRV) a vytvoření nadregionální platformy místních partnerství
s vazbami na rakouské a bavorské LAG, využití aktivity občanů pro rozvoj regionu
prostřednictvím NNO i dobrovolnictví. Prokázalo se, že vytvoření místní iniciativy (MAS)
přispělo k vytvoření funkčního a flexibilního spojení obcí v rámci regionu nad
současné mikroregionální struktury či úředně stanovené hranice (ORP) a umožnilo
realizaci nových typů projektů a rychlejší předávání zkušeností s realizací
rozvojových záměrů. Díky této kooperaci byly zrealizovány „nad-regionální“ projekty
zavedení moderních komunikačních technologií a systémů, které významně posunuly
možnosti nejen jednotlivých obcí jako organizací, ale i jejich obyvatel a podnikatelů,
především v cestovním ruchu.

o

schopnost komunikace nad rámec veřejného sektoru: schopnost zapojení se do
meziresortních projektů založených na partnerské spolupráci veřejného a
soukromého sektoru, využití potenciálu spolupráce v rámci regionu, odstraňování
resortních barier v místním měřítku. Místní partnerství jsme začali i studovat a „vyučovat“,
proběhlo pilotní ověření kurzu „Místní partnerství“, který je nadále k dispozici zdarma ve
formě e-learningového kurzu.

o

schopnost přijmout nové přístupy a inovace jako cestu k rozvoji: využití moderních
technologií pro rozvoj cestovního ruchu jako ekonomické aktivity s vysokým potenciálem,
tradičních místních výrob – především v oboru ovocnářství.

o

ochota přijmout nové komunikační metody: zavedení pracovní metody LEADER a
otevřené diskuze napříč sektory, komunitní plánování, zavádění principů MA21

o

absorpční kapacita: využívání strukturálních fondů EU, národních dotačních politik a
krajských podpor a grantů a mobilizace vlastních zdrojů, schopnost projektového řešení
problémů, zapojování dobrovolníků.

o

schopnost podělit se o vlastní zkušenosti - v rámci vlastní MAS, se sousedními regiony,
se zahraničními partnery - zveřejňování postupů dobré praxe MAS pro možnost uplatnění
principů partnerství a spolupráce návazně v sousedních i ostatních regionech s podobnými
charakteristikami. Také členství v Národní síti Zdravých měst vnímáme jako významnou
příležitost pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

Dosavadní činnost MAS Rozkvět i realizace záměrů LEADER ČR 2004/ 2005-2006, LEADER+ a
SPL 2007-2013 nepřinesly území MAS jenom efekty přímé, ekonomické; za zásadní považujeme
přínos k celkové aktivizaci území a iniciaci především neziskového sektoru a malého podnikání
v obcích regionu MAS. Dopady uvedených intervencí přispěly ke zvyšování kvality života
obyvatel regionu, důkazem může být i neklesající počet obyvatel regionu MAS (přes jeho periferní
charakter), růst počtu a aktivizace NNO působících v obcích MAS Rozkvět a v neposlední řadě také
další rozšíření zájmového území MAS.
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SWOT analýza
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B.- II.

SWOT ANALÝZA

SWOT ANALÝZA
Připomínkování SWOT analýzy veřejností proběhlo prostřednictvím www stránek MAS a na
realizovaných workshopech a přímým oslovením členské základny, škol, poskytovatelů sociálních
služeb, NNO, „Fóra starostů“ i vedení jednotlivých DSO, které považujeme za nejdůležitější lokální
stakeholdery.
Jak jsme postupovali při zpracování SWOT? Především jsme se rozhodli rozčlenit rozbor na 4
klíčové oblasti, obdobně jako v předchozím plánovacím období:
OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“
OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“
OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“
OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“
Posuzovali jsme vnitřní potenciál regionu a také významné vnější vlivy s potenciálním dopadem na
území MAS Rozkvět.
Využitím shodných rozborovaných oblastí v letech 2007 a 2014 jsme současně mohli porovnat
vývoj v jednotlivých oblastech zájmu.
V rámci SWOT analýzy byl využit přístup PESTLE analýzy hodnotící danou problematiku
z pohledu faktorů P (politické – existující a potenciální působení politických vlivů), E (ekonomické),
S (sociálně-kulturní-demografické vlivy), T (technologické – dopady nových a vyspělých
technologií), L (legislativní) a E (environmentální – vliv životního prostředí a ekologie).

Vnitřní vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:



Strengths (silné stránky): přednosti, dovednosti a charakteristiky regionu MAS Rozkvět,
které jsou přínosné pro dosahování rozvojových cílů zájmového území MAS
Weaknesses (slabé stránky): charakteristiky regionu MAS Rozkvět, které mohou ohrozit
dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS nebo existenci MAS samotnou.

Vnější vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:



Opportunities (příležitosti): vnější podmínky, příležitosti, poptávky, které mohou být
nápomocné dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS
Threats (ohrožení): vnější podmínky, které mohou ohrozit dosažení rozvojových cílů
zájmového území MAS nebo existenci MAS samotnou.
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OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“
KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY A TRHU PRÁCE V REGIONU MAS
ROZKVĚT
SILNÉ STRÁNKY
Stabilní hospodářský růst v tradičních odvětvích zemědělství a ovocnářství a zpracování místní
ovocnářské produkce (potravinářství); rozvíjející se marketing produktů (EU-značka „ChelčickoLhenické ovoce“, výsledky v soutěži „Chutná hezky. Jihočesky!“, lokální značka „Šumava“)
Stabilizace firem s místní působností
Cestovní ruch jako nejvýznamnější ekonomický sektor v oblasti Lipensko a rozvoj marketingu
produktů CR v této lokalitě
Vysoká míra zaměstnanosti ve „vnitrozemních“ částech regionu MAS
Působení MAS Rozkvět při realizaci kooperačních projektů v oblasti cestovního ruchu
SLABÉ STRÁNKY
Periferní charakteristiky regionu MAS (nízká hustota obyvatelstva, sídelní rozdrobenost, špatná
dopravní dostupnost, nízký počet podnikatelských subjektů, nižší daňové příjmy obcí)
Nedostatečný příchod inovativních a cílených investic, minimální podíl progresivních oborů na
zaměstnanosti v regionu, omezená disponibilita lokalit i pracovní síly pro investice většího rozsahu
Slabá tvorba nových pracovních míst v obcích, omezený počet pracovních míst „ v místě“
Snižující se počet živnostníků
Chybějící podpora začínajících podnikatelů a firem
Chybějící nebo nedokončená infrastruktura omezující rozvojové projekty, špatný stav dopravní
infrastruktury, nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem
Nedostatečně rozvinutý CR a marketing produktů CR ve vnitrozemních částech regionu MAS
Nízká průměrná výše mezd v regionu
Vyšší míra nezaměstnanosti, především v příhraničních obcích; vysoká vyjížďka za prací
Nepříznivé podmínky pro rozvoj veřejné dopravní obslužnosti (nízká hustota osídlení, rozdrobená
lokalizace sídel – periferní charakter regionu)
Velký podíl obcí s malým počtem obyvatel v regionu MAS a nepříznivou sídelní strukturou
(ekonomicky slabší obce s omezenými rozpočtovými možnostmi na investice)
PŘÍLEŽITOSTI
Další diverzifikace ekonomických činností; Rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství včetně CR
a tvorba krajiny
Vytvoření funkčních vazeb V&V institucí, škol (SŠ, VŠ) a podnikatelského sektoru
Rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství včetně CR a tvorba krajiny
Modernizace firem; Zavádění technologicky náročnějších výrob a produkce s vyšší přidanou
hodnotou
Produkce energií z OZE pro vlastní využití producenta a místní zásobování, zavedení lokálního
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energetického managementu
Vyšší zhodnocení místní produkce, rozšíření marketingu místní produkce, krátké obchodní řetězce
Rozšíření nabídky CR a zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické základně regionu MAS
Rozvoj zaměstnanosti v sociálních službách, zavádění nových služeb
Zlepšování vazeb mezi základními školami se SŠ a VŠ a také s dalšími subjekty (firmy, NNO,
obcemi a MAS) s cílem zlepšení uplatnitelnosti absolventů v regionu MAS, podpora polytechnického
vzdělávání a kreativního podnikatelského myšlení mládeže
Revitalizace a nové využití objektů typu brownfields
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti životního
prostředí, infrastruktury, podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání
Výhodná geografická poloha na hranici s Německem a Rakouskem
Rozšíření činností MAS Rozkvět v oblasti poradenských činností, kooperací a animace projektových
záměrů v širokém spektru oblasti podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti regionu a trhu
práce, také ve vazbách na širší region a v příhraničních souvislostech a vazbách
Aktivní zapojení MAS v oblasti vzdělávání a trhu práce, zřízení lokální agentury práce, efektivní
využívání politik aktivní zaměstnanosti
OHROŽENÍ
Další snižování hodnoty ekonomického a inovačního potenciálu regionu (MAS i JčK) ve srovnání s
republikovým průměrem, nízká míra vstupu investorů do regionu
Zaostávání hospodářsky slabších oblastí a jednotlivých obcí v rámci regionu MAS, snižování počtu
místních podniků a pracovních příležitostí v místě
Negativní vlivy státní správy a legislativy na podnikatelské prostředí - komplikovaná a nepřehledná
legislativa a zbytečná administrativní zátěž, chybějící pobídky podporující investice i zaměstnanost
(především MSP), dominantní postavení ochrany přírody před trvale udržitelným rozvojem,
nedostatečná legislativa v oboru cestovní ruch.
Pokračování podpory (dotace) produkce a výrob s nízkou přidanou hodnotou za cenu sociálního
smíru
Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření na zlepšení dopravní dostupnosti regionu,
růst dopravního zatížení pozemních komunikací a další zhoršování jejich technického stavu
Další omezování veřejné dopravní obslužnosti, neexistující integrovaný dopravní systém JčK,
negativní vliv emisí, hluku a vibrací z automobilové dopravy na zdraví lidí a životní prostředí
v regionu MAS
Přetrvávající nižší úroveň připravenosti žáků základních škol pro studium technických oborů a
tradičních oborů zastoupených v regionu
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OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“
KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY A SPOLUPRÁCE V REGIONU MAS ROZKVĚT
SILNÉ STRÁNKY
Stabilní počet obyvatel regionu MAS Rozkvět, podpora rozvoje bytové výstavby ze strany obcí,
která přispěla ke stabilizaci sídelní struktury venkovského regionu
Dostatečná kapacita a nabídka základního školství, dostupnost kapacit MŠ
Systém komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni ORP a kraje
Kulturní potenciál regionu (fungující systém místních knihoven, existence a činnost řady spolků,
tradice – baráčníci, ochotnická divadla a další)
Rozvinutá a pestrá síť NNO a jejich angažovanost v místních komunitách
Vysoká aktivita MAS a sdružení obcí v regionálním rozvoji ve venkovském prostoru MAS
Výhodná geografická poloha na hranici s Německem a Rakouskem, včetně funkčních vazeb na
sousední regiony (MAS, obce, NNO)
Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z evropských zdrojů a dalších dotačních systémů
SLABÉ STRÁNKY
Vyšší nezaměstnanost v periferních částech regionu MAS; ve spojení s nižší nabídkou pracovních
příležitostí a také nižší hladinou mezd podporující socioekonomické disparity a zaostávání/
snižování konkurenceschopnost regionu MAS
Chybějící sociální infrastruktura a příprava na její vybudování (s ohledem na stárnutí populace)
Nedostatečná vybavenost škol, potřeba dalších investičních i neinvestičních opatření pro zvýšení
kvality výuky, omezená kapacita MŠ v příměstské části MAS (oblasti Českobudějovicko)
Chybějící další služby pro rodinu
Nízká efektivita komunitního plánování sociálních služeb ve vztahu na získávání finančních
prostředků na zjištěné potřeby a priority
Nízká místní dostupnost sociálních služeb, chybějící terénní služby (typologicky i kapacitně) a
komunitní a nízkoprahová centra
Chybějící komplexní systém financování sociálních služeb
Nedostatečná infrastruktura a vybavenost pro volnočasové aktivity (kultura, sport, zájmová činnost,
knihovny atd.)
Nedostatečná nabídka programů zájmového, dalšího a celoživotního vzdělávání
Nedostatečná finanční podpora spolkové činnosti, chybějící zázemí
Nedostatečná úroveň znalostí jazyků (především NJ a AJ)
Zájmové území regionu MAS bez měst střední velikosti – nutná dojížďka za vzděláváním (SŠ, VŠ) a
dalšími službami
Vysoká míra dojížďky za prací ve všech lokalitách zájmového území MAS
Finanční nesamostatnost MAS (závislost na dotačních podporách)
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PŘÍLEŽITOSTI
Využívání struktury škol a školských zařízení jako polyfunkčních vzdělávacích center v systému
celoživotního učení, rozšíření systému dalšího vzdělávání a celoživotního učení
Další rozvoj volnočasových aktivit, také jako prvku posilujícího komunitní život a jako prevence
sociálních problémů a rizikového chování mládeže
Posílení sítě sociálních služeb z hlediska místní, časové a ekonomické dostupnosti v regionu MAS,
rozšiřování kapacit terénních služeb
Rozšiřování infrastruktury sociálních služeb, vznik komunitních center kombinujících dostupnost
sociálních služeb a aktivních možností trávení volného času
Zkvalitňování a rozšiřování infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit
Rozvoj tradičních kulturních, sportovních a společenských aktivit na území regionu MAS Rozkvět
Optimalizace územní dostupnosti a kvality veřejných služeb, modernizace a zefektivnění veřejné
správy, zavedení e-govermentu, rozvoj vysokorychlostního internetu a zvýšení využívání ICT
Další rozšiřování přeshraniční spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava a
s kooperujícími MAS v Rakousku a Bavorsku
Rozšiřování aktivit podporujících zdravý životní styl a zdraví obyvatel regionu MAS
Rozšiřování aktivit MAS v rámci členství v NSZM a zavádění principů MA21
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti životního
prostředí, infrastruktury, podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání
Rozšíření činností MAS Rozkvět v oblasti strategického plánování, poradenské činnosti, animace
projektových záměrů v širokém spektru oblasti rozvoje lidských zdrojů
OHROŽENÍ
Prohloubení socioekonomických disparit v regionu MAS a zhoršování dostupnosti služeb,
především v oblasti sociálních služeb, vzdělávání, dopravní obslužnosti
Útlum aktivit NNO z důvodu nedostupnosti zázemí pro činnost (infrastruktura, vybavenost),
související pokles zájmu obyvatelstva regionu o spolkové aktivity
Dopady nezdravého životního stylu, především ve vazbě na sociálně slabší skupiny obyvatel; růst
zadluženosti mezi obyvateli regionu a s tím souvisejících problémů
Problém nízkých veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj obcí (tzv. vnitřní zadluženost
obcí)
Nadměrné legislativní a administrativní požadavky v oblasti školství, nepřipravenost investic
vyvolaných školskou politikou
Další omezení financování sociálních služeb ze strany státu
Negativní legislativní vývoj na centrální úrovni (v nejrůznějších zájmových oblastech) a změny
v rozpočtovém určení daní, které mohou negativně ovlivňovat rozvoj lokální ekonomiky a
souvisejících vazeb (např. významné rozpočtové škrty s vlivem na rozvoj obcí regionu v různých
oblastech, snížení rozpočtů obcí a disponibilních prostředků na investice a spolu/financování
projektů)
Negativní vývoj zaměření dotačních prostředků do venkovských regionů ve všech významných
oblastech, který nebude odpovídat potřebám
Nedostatečná finanční podpora činnosti MAS
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OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“
ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU MAS ROZKVĚT
SILNÉ STRÁNKY
Přírodní kapitál regionu MAS, celkově velmi dobrý stav životního prostředí na území regionu MAS,
velmi dobrá kvalita ovzduší, estetická hodnota krajiny
Chelčicko-Lhenická ovocnářská oblast, biologicky šetrné pěstování ovoce – region s registrovanou
značkou EU místa původu produkce
Vysoký koeficient ekologické stability krajiny
Fungující systém odpadového hospodářství, místní vzorová řešení odpadového hospodářství
Členství MAS Rozkvět, obec Chelčice a obec Pištín v Národní síti Zdravých měst ČR; aktivní přístup
k zavádění MA21
NNO působící v oblasti environmentální osvěty, především v oblasti práce s dětmi
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící technologie a technologická zařízení pro přednostní materiálové využívání odpadů
Nevhodná druhová skladba lesních porostů a nestabilita vůči působení vlivu biotických vlivů
(kůrovec) a abiotických činitelů (dlouhodobé sucho, nadměrné srážky, ovzduší, …)
Území ohrožené záplavami v regionu MAS – aktivní zóny záplavového území pod vodním dílem
Lipno a na Českobudějovicku
Chybějící možnosti koupání v přírodě
Pomalý proces tvorby komplexních pozemkových úprav, nedostatečné zohlednění širších vazeb a
možností úprav krajiny
Nesoulad mezi některými rozvojovými záměry obcí a zájmy v oblasti ochrany přírody (omezování
záměrů nad rámec legislativy)
Špatný technický stav místních komunikací a účelových komunikací
Nedostatečné vybavení místních JPO a SDH pro záchranné akce souvisejících s přírodními
kalamitami
PŘÍLEŽITOSTI
Šetrné využívání přírodního potenciálu regionu - environmentálně šetrné zemědělství a lesnictví
Inovativní způsoby využití odpadů jako suroviny
Zlepšení provozních podmínek zemědělských firem směřujících k udržitelnému hospodářství
Zvýšení míry využití vhodných obnovitelných zdrojů energie za účelem výroby energie pro
samozásobení producentů a lokální zásobování, zavedení lokálního energetického managementu
orientovaného na lokální energetickou soběstačnost
Další rozšíření cestovního ruchu a turismu šetrného k životnímu prostředí a využívající místní
přírodní potenciál
Vytváření podmínek pro lokální cyklodopravu a cykloturistiku
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Zavádění elektromobility a carsharingu
Budování krajinotvorných prvků zachycujících vodu v krajině
Zakládání a údržba veřejné zeleně a lesních porostů – záchyt vody, stínící funkce
Inovativní způsoby řešení environmentálních problémů při správě majetku a odpadovém
hospodářství
Realizace komplexních pozemkových úprav využívající širších vazeb v krajině
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti oblasti
životního prostředí, infrastruktury, podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání
Posílení výchovy a osvěty k trvale udržitelnému rozvoji, sdílení dobré praxe
Rozšíření činností MAS Rozkvět v oblasti strategického plánování, poradenské činnosti a animace
projektových záměrů v širokém spektru oblasti environmentální udržitelnosti a soudržnosti regionu
MAS, širším regionu i v mezinárodních souvislostech a vazbách
OHROŽENÍ
Výskyt a dopady extrémních negativních přírodních vlivů (sucho, záplavy, kůrovcové kalamity,…)
Přetrvávající legislativní nejistota v oblasti odpadového hospodářství
Nedostatečná péče o tvorbu a obnovu krajiny regionu MAS a snižování její rezistence
Trvalé snižování ekologické stability půdy a eroze
Pokračující defoliace lesů, snižování retenčních schopností lesních porostů
Další destrukce brownfield ohrožující lokálně životní prostředí
Nerealizace povodňových plánů a lokálních systémů signalizace nebezpečí

OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“
VYUŽITÍ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍHO, KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ A
LIDSKÉHO POTENCIÁLU REGIONU PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU
MAS ROZKVĚT
SILNÉ STRÁNKY
Vysoký primární přírodní a kulturní kapitál regionu MAS pro rozvoj cestovního ruchu (zachovalá,
ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, dostupnost kulturních památek
a turistických atraktivit)
Vhodné sekundární podmínky pro rozvoj cestovního ruchu (tradice, zvyky, kultura, prvky venkovské
architektury, technické památky, dostupnost informačních center)
Dobré primární i sekundární podmínky pro soft-turistiku
Bezpečný region, nízká míra kriminality
Dobré podmínky pro aktivní trávení volného času a příměstskou turistiku
Rozsáhlá síť cyklotras pro cykloturistiku a značených tras pro pěší turisty, dostupné lokální
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cyklostezky a hipostezky a trasy pro běžecké lyžování, vodní plochy (Lipno, rybníky) vhodné pro
vodní sporty a rybaření, splavné části horního toku Vltavy pro vodní turistiku
Vlastní mobilní průvodce a interaktivní aplikace MAS Rozkvět jako informační a podpůrné
technologie v cestovním ruchu
Rozvíjející se spolupráce se sousedními MAS a regiony (AT) v oblasti turismu
SLABÉ STRÁNKY
Špatná dopravní dostupnost a obslužnost regionu
Chybějící funkční lokální destinační management
Vysoká závislost cestovního ruchu v regionu na povětrnostních podmínkách ve všech sezónách
Sezónně nevyvážená nabídka cestovního ruchu, velmi slabá mezisezónna
Přetrvávající nedostatek v nabídce doprovodné infrastruktury a infrastruktury doplňkových služeb
cestovního ruchu (např. sportovně-rekreační infrastruktura, infrastruktura turistických cest, wellness
a zázemí pro zážitkovou turistiku)
Přetrvávající nedostatky v technickém stavu a vybavenosti zařízení cestovního ruchu
Nedostatky v kvalitě služeb cestovního ruchu související s lidskými zdroji (jazykové nedostatky,
nekvalifikované pracovní síly), minimální využití systémů standardizace kvality služeb CR
Nedostatečné využití trendů v cestovním ruchu a síťování
Dosud nižší míra využívání informačních a podpůrných technologií v cestovním ruchu
Území se zvýšenou ochranou přírody a krajiny, která blokuje některé projekty v oblasti rozvoje
cestovního ruchu
Chybějící finanční prostředky na obnovu kulturně-historických památek
Omezená dostupnost řady kulturně-historických památek, především sakrálních objektů
PŘÍLEŽITOSTI
Budování nových a rozšiřování stávajících kapacit pro cestovní ruch a rozšiřování spektra služeb
pro návštěvníky
Zvyšování kvality služeb pro návštěvníky a jejich stnadardizace
Trvale udržitelné a environmentálně šetrné využití přírodních atraktivit a kulturně-historického
dědictví regionu MAS pro rozvoj cestovního ruchu a turismu
Rozvoj činnosti lokálních destinačních managementů; další zlepšování a posilování úrovně
koordinace cestovního ruchu na úrovni regionu MAS a JčK
Tvorba nových a inovace stávajících produktů cestovního ruchu, zejména produktů motivujících
návštěvníky k vícedennímu a opakovanému pobytu v regionu MAS
Vybudování funkčního marketingu regionu MAS pro zvýšení návštěvnosti
Rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu směřující k vyšší celoroční výtěžnosti
stávajících i nově zřizovaných kapacit, s důrazem na posílení sezóny v zimním období a v
mimosezónách
Rozvoj lokální dopravní obslužnosti
Rozvoj infrastruktury a služeb spojených s wellness a incentivní turistikou
Rozvoj zážitkové turistiky
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Další infrastruktury a služeb pro rozvoj soft-turistiky
Další rozvoj přeshraniční spolupráce včetně koordinace cestovního ruchu, obnova historických
spojení a cest (návaznost na Horní Rakousko a Bavorsko v rámci ER Dunaj-Vltava)
Využití EU fondů v programovém období 2014-2020 pro dílčí rozvojové cíle v oblasti oblasti
životního prostředí, infrastruktury, podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání
Rozšíření činností MAS Rozkvět v oblasti strategického plánování, poradenské činnosti a animace
projektových záměrů v širokém spektru oblasti turismu a cestovního ruchu v regionu MAS i širším
regionu a v mezinárodních souvislostech a vazbách
OHROŽENÍ
Chátrání kulturních a nemovitých památek z důvodů nedostatku finančních zdrojů na jejich obnovu
Změny klimatu a nestabilní povětrnostní podmínky
Omezení meziresortní spolupráce v cestovním ruchu
Zpožďování rozvoje destinačního managementu oproti ostatním destinacím
Nárůst přímé konkurence jiných českých turistických destinací (především růst kvality služeb
cestovního ruchu v konkurenčních regionech a nabídky infrastruktury)
Nárůst přímé konkurence sousedících zahraničních turistických destinací (Horní Rakousko a
Bavorsko)
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B. – III.

ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB
ANALÝZA PROBLÉMŮ

OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“
-

Nízká dostupnost pracovních míst „v místě“, vysoká míra vyjížďky za prací
Lokálně vyšší míra nezaměstnanosti především v příhraničí
Nedostatečné možnosti vzdělávání pro zvýšení kvalifikace místních zaměstnavatelů i
zaměstnanců
Snižování počtu živnostníků, podnikatelů v zemědělství, lesnictví i zpracovatelském
průmyslu
Minimální počet inovačních firem, chybějící spolupráce firem s odbornými školami
Nevyužité brownfields
Ubývání tradičních řemesel na venkově, nepředávání znalostí a informací mezi producenty a
mezi generacemi
Nedostatečná síť a propagace regionálních místních produktů a spolupráce mezi producenty
Chybějící sociální podnikání, meziresortní platformy a klastry.
Chybějící řemeslné a technické vzdělávání na MŠ/ZŠ, chybějící podpora podnikavosti a
kreativity dětí a žáků

OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“
-

Stárnutí populace, chybějící sociální infrastruktura a služby; nedostatečná reflexe této
situace ve veřejných rozpočtech
Lokální potřeba zvýšení vnímání místní identity, posílení občanského soužití v obcích,
neziskového sektoru, dobrovolnictví občanů
Zastaralost objektů pro kulturní vyžití na venkově, a jejich vybavení
Zastaralost vybavení knihoven
Nízká efektivita komunitního plánování sociálních služeb
Nedostatek prostor pro neformální vzdělávání, nevyužívání objektů škol a jejich vybavení pro
zájmové a neformální vzdělávání
Zastaralost objektů občanské vybavenosti a veřejné správy
Bariérovost objektů veřejné správy i systémů využívaných veřejnou správou
Chybějící pozemky a prostředky pro rozvoj bytové výstavby v řadě obcí
Nedostatečná kapacita sociálního bydlení
Zastaralost objektů a vybavení některých škol
Nedostatečná nabídka služeb péče o děti a podpory rodiny
Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit v některých obcích – sportovišť, areálů zdraví
Nedostatečná nabídka dalšího vzdělávání v regionu
Zastaralá technika a vybavení JPO v rámci IZS a SDH, chybějící koncepční systém
vzdělávání dobrovolných hasičů, nedostatečný přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí
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OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“
-

Neřešení otázek lokální energetické soběstačnosti regionu (možnosti snižování energetické
náročnosti objektů, využívání obnovitelných zdrojů)
Intenzivní využívání půd pro pěstování energetických plodin, trvalé zvyšování eroze půd
Snižující se ekologická stabilita krajiny a rezistence vůči záplavám, popř. suchu
Chybějící krajinotvorné prvky schopné zachycovat vodu v krajině
Stav defoliace lesů, snižování retenčních schopností lesních porostů
Vysoká produkce odpadů, minimální míra zpracování odpadů jako suroviny
Špatný technický stav místních komunikací a účelových komunikací
Špatný technický stav místních kanalizací, vodovodů
Nevyhovující rozsah sítě cyklostezek, chybějící propojení značených tras
Nevyhovující technická infrastruktura obcí (chybějící vysokorychlostní internet, zastaralé
veřejné osvětlení, rozhlas)
Zanedbaný stav některých veřejných prostranství, návesních rybníků, nedostatek veřejné
zeleně
Výskyt lokálních skládek nebo kontaminovaných lokalit
Nedokončené popř. chybějící pozemkové úpravy v některých obcích
Nevyhovující stav polních a lesních cest v katastrech některých obcích
Nevyhovující dopravní veřejná obslužnost obcí
Neznalost a složitost plánování v obcích zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální
aspekty rozvoje
Nedostatečné vzdělávání a osvěta obyvatel v environmentálních tématech
Chybějící participativní metody a systémy komunikace v území

OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“
-

Špatná dopravní dostupnost a obslužnost regionu
Chybějící funkční systém destinačního managementu
Nedostatečné infrastrukturní zázemí pro návštěvníky, související vysoká míra závislosti CR
na povětrnostních podmínkách
Nevyužitý potenciál zážitkového turismu
Špatný technický stav řady památek, omezujících potenciál jejich využití pro CR
Nedostupnost sakrálních památek, nevyužití pro CR
Zastaralé expozice a objekty místních muzeí
Místně mizející lidové tradice, stárnutí členů národopisných spolků a související omezování
jejich činnosti
Chybějící regionální certifikované značení místních produktů (značka Šumava pokrývá
pouze část území, omezený počet certifikovaných produktů a služeb)
Chybějící nebo nevyhovující stav doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
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ANALÝZA POTŘEB
OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“
-

Zvýšení dostupnosti pracovních míst „v místě“ včetně sociálního podnikání
Podpora začínajících podnikatelů, motivující k tvorbě pracovních míst
Podpora podniků v zavádění sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti
Podpora provozu a rozvoje řemesel a služeb na venkově
Inovativní modernizace firem, včetně zemědělských
Podpora vlastníků lesů, lesnických a dřevařských podnikům, zapojování do kooperací/klastrů
Podpora rybářských firem, podpora propagace spotřeby místní produkce
Podpora předávání znalostí lokálních producentů a provozovatelů lokálních a regionálních
obchodních řetězců
Lepší zhodnocování místních zdrojů a produkce, tvorba klastrů
Marketing místní produkce a její umisťování na trhu, mezinárodní spolupráce v tomto odvětví
(přenos know-how)
Rozvoj manuální gramotnosti, zručnosti a kreativity dětí a mládeže
Podpora polytechnického vzdělávání na školách a rozvoje podnikatelského myšlení
Podpora spolupráce škol s místními živnostníky a firmami a VŠ
Zavádění flexibilních forem práce, sdílení zaměstnanců, zřízení lokální pracovní agentury a
podpora kooperací zaměstnavatelů
Efektivní využívání politik aktivní zaměstnanosti
Nalezení vhodného využití pro brownfield, především v intravilánech obcích
Podpora vytváření prodejních sítí a krátkých řetězců, propagace regionálních místních
produktů a spolupráce mezi producenty
Podpora vzdělávání pro zvýšení kvalifikace místních zaměstnavatelů i zaměstnanců

OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“
-

Potřeba investic do přípravy lokalit pro novou bytovou výstavbu
Potřeba vybavení knihoven pro plnění komunitních funkcí
Zajištění dostupnosti služeb pro rodinu a kvalitního vzdělávání (MŠ, ZŠ)
Zajištění kvalitních možností trávení volného času dětí a mládeže
Financování spolkové činnosti, zlepšení podmínek (zázemí, vybavení)
Vyhledávání nových lídrů v komunitách
Posilování lokálního patriotismu, posilování občanského soužití v obcích, neziskového
sektoru, dobrovolnictví občanů
Efektivní komunitní plánování sociálních potřeb s dopady do realizační fáze
Rozvoj terénních sociálních služeb
Vznik a rozvoj komunitních a nízkoprahových center
Rozvoj služeb péče o děti a rodinu a prorodinných opatření
Rozvoj sociálních služeb pro osoby se zdravotními hendikepy včetně duševních
Rozvoj udržitelného systému financování sociálních služeb s participací obcí
Podpora zdravého životního stylu obyvatel, rozšíření nabídky sportovní příležitostí
Zvýšení praktické gramotnosti obyvatelstva (finanční, právní, zdravotní, apod.) a jazykových
dovedností
Zajištění lokální dopravní obslužnosti
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Zlepšení bezbariérovosti veřejné infrastruktury a veřejné správy
Regionální kooperace v oblasti zvyšování kvality školství, zvyšování kvality vzdělávání,
koncepčního řízení škol, tvorby strategických plánů škol a spolupráce
Zavádění a rozvoj agend veřejné správy
Zapojování komunit do rozhodovacích procesů, participace
Zlepšení dostupnosti a vybavení objektů občanské vybavenosti
Potřeba nové techniky a vybavení JPO v rámci IZS a SDH, zlepšení systému vzdělávání
dobrovolných hasičů, přeshraniční spolupráce mezi hasiči
Potřeba investic do sociálního bydlení a navazujících komunitních a sociálních služeb
Zajištění prostor pro zájmové a celoživotní vzdělávání

OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“
-

Inovativní způsoby řešení problémů při správě a rozvoji obecního majetku, plánování
zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje
Revitalizace základní technické infrastruktury v obcích a doprovodné infrastruktury (internet,
rozhlas)
Zvýšení kvality a bezpečnosti místních komunikací, zlepšení bezbariérovosti
Zakládání a údržba veřejné zeleně, revitalizace center obcí
Zřizování přírodních koupališť
Zavádění elektromobility a carsharingu
Výchova a osvěta k trvale udržitelnému rozvoji, využívání obnovitelných zdrojů, snižování
produkce odpadu a využívání odpadů jako surovin
Sdílení dobré praxe
Realizace komplexních pozemkových úprav.
Revitalizace polních a lesních cest
Realizace povodňových plánů a lokálních systémů signalizace nebezpečí
Snižování nákladů na odpadové hospodářství, revitalizace skládek
Snižování BRKO a jeho lokální surovinové využití
Vytváření podmínek pro lokální cyklodopravu
Vytváření podmínek pro lepší zadržení vody v krajině
Zlepšování struktury lesů (druhové, věkové, prostorové)
Výstavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů
Nákup mikrobusů pro lokální obslužné systémy
Zakládání lokálních energetických družstev

OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“
-

Zlepšení dopravní obslužnosti
Rozvoj doprovodných služeb v cestovním ruchu
Budování nových atraktivit (koupaliště, rozhledny, lanovky, informační servis a další)
Zavedení lokálního destinačního managementu
Budování nových/rozšiřování kapacit pro cestovní ruch (ubytování, stravování, doprovodné
služby)
Zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu a jejich standardizace
Inovace produktů CR (trendy, zážitek, potřeby a požadavky CS, konkurenceschopnost)
Efektivní marketing
Rozvoj spolupráce (JCCR, přeshraničně)
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Rozvoj sítě hipostezek, cyklostezek a tras pro pěší
Rozvoj různých forem soft-turismu, zážitkové turistiky, včetně sítí místních průvodců
Obnova a ochrana kulturního a přírodního dědictví regionu
Podpora národopisu a uchování tradic regionu
Zavádění a rozvoj regionálního značení místních produktů a certifikace služeb
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MAS Rozkvět, z.s.

Strategická část
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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)

STRATEGICKÁ ČÁST
STANOVENÍ VIZE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ, SPECIFICKÝCH CÍLŮ A
OPATŘENÍ
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).
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STRATEGIE 2007 - 2013

STRATEGIE 2014 - 2020

Grafické znázornění prioritních oblastí strategie MAS, ve vazbě na vizi a pilíře udržitelného rozvoje:
Vize regionu
Region MAS Rozkvět - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou
Harmonicky se rozvíjející oblast respektující kulturní a přírodní bohatství, s rozvinutou
občanskou společností a zdravým životním prostředím.
Prioritní oblast SCLLD - Pilíř
LIDÉ

PODNIKÁNÍ

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

CESTOVNÍ
RUCH

Udržitelný rozvoj (UR)

MEZIRESORTNÍ
AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE
Zajištění UR

Vysvětlivky (označení pilířů UR):

Sociální pilíř UR

Ekonomický pilíř UR

Environmentální pilíř UR

GLOBÁLNÍ CÍL SCLLD:
 Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
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STRATEGICKÉ CÍLE SCLLD:
 Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS (SC 1)
 Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS (SC 2)
 Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS (SC 3)
 Zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost (SC 4)
 Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomickou stabilitu a rozvoj regionu (SC 5)
 Prosadit koordinaci regionálních opatření pro rozvoj a zajistit vzájemnou synergii (SC 6)
 Posílit a rozšířit meziresortní spolupráci (SC 7)
 Rozvíjet mezinárodní spolupráci (SC 8)
 Pokročit v zavádění MA21 (SC 9)
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
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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

PRIORITNÍ OBLASTI SCLLD:
LIDÉ – PODNIKÁNÍ -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH –
MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
Členění střednědobé strategie SCLLD na prioritní oblasti rozvoje souvisí s vazbou na pilíře
udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální) a předpokládanou rozpočtovou
skladbou (potenciální zdroje financování); toto členění je relativně snadno identifikovatelné, logické
a přehledné.
Bylo uplatněno již v předchozím období a současně umožňuje sledovat pokrok jak dílčí (prioritní
oblast), tak celkovou (mezisektorová strategie – SCLLD).
Prioritní oblast „Meziresortní aktivity a spolupráce (M.A.S.)“ pak vytváří rámec systému řízení
realizace strategie.

Prioritní oblasti SCLLD MAS Rozkvět, z.s. naplňují prioritní cíle udržitelného rozvoje, také
v kontextu přijatých Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.
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
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propaguje v rámci své působnosti jako člena Národní sítě Zdravých měst a aplikuje prostřednictvím
vlastních projektů a implementací strategií.

KONKRÉTNÍ CÍLE, OPATŘENÍ, PODOPATŘENÍ A AKTIVITY PRO JEDNOTLIVÉ
PRIORITNÍ OBLASTI:
PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ

PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ
Kontext:
Přes realizaci mnoha aktivit obcí regionu MAS v oblastech investic do veřejné infrastruktury,
absolvování rozvojových projektů škol např. prostřednictvím šablon OP VK, významné mobilizace
činnosti NNO v regionu v posledních 10 letech a další, nadále existují slabá místa, systémové i dílčí
nedostatky, které se nedaří odstranit. Jedná se zejména o následující problémy, které vyplynuly
z analytické části SCLLD a provedené SWOT analýzy:
Nedostatečná vybavenost ZŠ (především ICT, odborné předměty, jazyky,…), omezené kapacity MŠ
Bariérovost objektů veřejné infrastruktury – obecních úřadů, MŠ, ZŠ, volnočasové infrastruktury
Zastaralost systémů veřejné správy a služeb pro občany, chybějící sdílení dobré praxe
Chybějící infrastruktura a nedostatečná vybavenost pro poskytování sociálních služeb a služeb pro
rodinu, nízká „místní“ dostupnost těchto služeb, chybějící komunitní centra, nestabilní systém
financování provozu sociálních služeb
Nedostatečná dostupnost /kvalita další občanské vybavenosti – pro volný čas, spolkovou činnost,
sport, kulturní aktivity, zájmové vzdělávání …
Nedostatečná technická a finanční podpora spolkové činnosti a vybavenosti SDH, absence nabídky
neformálního vzdělávání
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Problém nízkých veřejných rozpočtů s negativními dopady na rozvoj obcí, nepřipravenost investic
Minimální připravenost lokalit pro novou bytovou výstavbu, chybějící účelový bytový fond
Prioritní oblast SCLLD, kterou jsme nazvali „LIDÉ“, je primárně zaměřena na dosažení
strategického cíle SCLLD SC1 - Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS. Cílem
prioritní oblasti LIDÉ je rozšířit nabídku a zlepšit kvalitu i územní dostupnost infrastruktury a služeb
pro obyvatele, zlepšit podmínky pro kvalitní život v obcích regionu, zlepšit kvalitu vzdělávání,
posilovat komunitní aktivity a aktivní činnost občanského sektoru a vytvářet podmínky pro zvýšení
efektivity výkonu veřejné správy.
Prioritní oblast LIDÉ – specifické cíle prioritní oblasti:
 Zlepšit stav a dostupnost veřejné infrastruktury a služeb pro obyvatele
 Zvýšit atraktivitu území regionu MAS pro obyvatele
 Zvýšit kvalitu vzdělávání a volného času
 Posílit zapojování komunit a podpořit spolkovou činnost
Na uvedený strategický cíl a specifické cíle se váže realizace následujících opatření a podopatření:

Prioritní oblast LIDÉ – Opatření a podopatření pro naplnění cílů prioritní oblasti:
STRATEGICKÝ CÍL PRIORITNÍ OBLAST

OPATŘENÍ

oL.1. Zlepšení
občanské
vybavenosti a
služeb

Zvýšit kvalitu
života obyvatel
území regionu
MAS
(SC 1)

PODOPATŘENÍ

L.1.1.
L.1.2.

LIDÉ

(L)

oL.2. Podpora
rozvoje podmínek
pro bydlení na
venkově
oL.3. Rozvoj
školství, služeb
péče o rodinu,
neformálního
vzdělávání a
volného času
oL.4. Podpora
místních spolků

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

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
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Prioritní oblast LIDÉ – Aktivity zajišťující realizaci opatření a podopatření prioritní oblasti:

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
oL.1.
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.

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti a veřejných služeb
Rekonstrukce/výstavba/ vybavení objektů obč. vybavenosti a veř.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

L.1.2.6. Podpora dalších podpůrných služeb mimo zákon o soc.službách - provozní výdaje
L.1.2.7. Podpora osob pečujících o dalšího závislého člena rodiny
L.1.2.8. Komunitní plánování sociálních služeb v regionu MAS
Mezinárodní spolupráce v rozvoji sociálních služeb a komunitního života a sociálního
L.1.2.9. začleňování
L.1.2.10. Podpora přeshraniční spolupráce složek IZS
oL.2. Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na venkově
L.2.1. Podpora rozvoje bytové výstavby
L.2.1.1. Výstavba infrastruktury a sítí k nové bytové výstavbě
L.2.1.2. Nová bytová výstavba
L.2.1.3. Modernizace bytového fondu
L.2.2. Podpora rozvoje sociálního bydlení
L.2.2.1. Výstavba/zřizování prostupného bydlení
L.2.2.2. Výstavba/zřizování sociálního bydlení
oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální vzdělávání a volný čas
Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení a vybavení pro zkvalitnění
L.3.1.1. vzdělávání
Rekonstrukce/výstavba objektů a vybavení pro zájmové a celoživotní vzdělávání, vč.
L.3.1.2. neformálního
L.3.1.3. Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení
L.3.1.4. Rodinná a mateřská centra - infrastruktura, vybavení
L.3.1.5. Obnova objektů knihoven,rozšíření a modernizace vybavení knihoven
Modernizace stávajících/zřizování nových sportovišť a volnoč.areálů - infrastruktura,
L.3.1.6. vybavení
L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
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L.3.2.1. Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni předškolní výchovy
L.3.2.2. Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni základního školství
L.3.2.3. Tvorba a realizace místních akčních plánů vzdělávání
Budování systému podpory dětí a žáků při průchodu vzdělávacím systémem, aktivizace
L.3.2.4. CS
L.3.2.5. Vytváření podmínek pro rovné příležitosti a inkluzivní vzdělávání v obcích se SVL
L.3.2.6. Kooperační projekty škol, podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání
L.3.2.7. Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje
L.3.2.8. Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje
L.3.2.9. Vzdělávání dospělých (neformální, zájmové a osvětové)
L.3.2.10. Posilování lokálního patriotismu
L.3.2.11. Mezinárodní spolupráce v rozvoji vzdělávání a aktivního trávení volného času
Podpora jazyk. vzdělávání pro všechny věkové skupiny, aktivizace výuky NJ nejen na
L.3.2.12. školách
oL.4. Podpora místních spolků
L.4.1. Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
L.4.1.1. Podpora aktivit spolků - provozní výdaje, akce
L.4.1.2. Spolkové a kulturní kalendárium - synchronizace realizace akcí
L.4.1.3. Podpora rozvoje dobrovolnictví, propojování a síťování organizací
L.4.1.4. Mezinárodní spolupráce v oblasti spolkových aktivit a dobrovolnictví
L.4.2. Podpora SDH
L.4.2.1. Modernizace a zlepšení vybavení SDH
L.4.2.2. Zavedení systému vzdělávání členů SDH (první pomoc, krizové situace a další)
L.4.2.3. Mezinárodní spolupráce sborů dobrovolných hasičů
Vysvětlivky k označení v tabulkách:
L
– název prioritní oblasti - LIDÉ
oL. X .
– název opatření
L. X.Y. – název podopatření
L. X.Y. W. – název aktivity
(X, Y, W – číselné označení)
PRIORITNÍ OBLAST PODNIKÁNÍ

PRIORITNÍ OBLAST PODNIKÁNÍ
Kontext:
Periferní charakteristiky regionu MAS – sídelní rozdrobenost a nízká hustota osídlení, špatná
dopravní dostupnost, nízký počet podnikatelských subjektů, nižší daňové příjmy obcí, nedostatečný
příchod inovativních a cílených investic, minimální podíl progresivních oborů na zaměstnanosti
v regionu, omezená disponibilita lokalit i pracovních sil pro investice většího rozsahu, slabá tvorba
nových pracovních míst v obcích, omezený počet pracovních míst „v místě“, snižující se počet
živnostníků, chybějící podpora začínajících podnikatelů, nízká průměrná výše mezd v regionu,
vysoká vyjížďka za prací, vyšší míra nezaměstnanosti především v příhraničních obcích regionu
MAS, …s těmito slabými stránkami vstupuje region MAS do plánovacího období 2014-2020.
Část regionu MAS Rozkvět je zařazena mezi hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje, také
proto je cíl zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost území regionu MAS významnou výzvou.
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Prioritní oblast SCLLD „PODNIKÁNÍ“ je primárně zaměřena na dosažení strategického cíle
SCLLD SC2 - Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS.
Cílem prioritní oblasti PODNIKÁNÍ je celkově zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost
v regionu, podpořit rozvoj infrastruktury pro podnikání i technologického 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.
Prioritní oblast PODNIKÁNÍ – specifické cíle prioritní oblasti:
 Zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost firem i regionu MAS
 Posílit zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
 Zvýšit kvalifikaci pracovních sil a kvalitu managementu firem
 Vytvářet kooperace a sítě, posílit rozvoj spolupráce
 Zvýšit dostupnost pracovních příležitostí v místě

Prioritní oblast PODNIKÁNÍ – Opatření a podopatření pro naplnění cílů prioritní oblasti:
STRATEGICKÝ CÍL PRIORITNÍ OBLAST

oP.1. Podpora
podnikání a
zaměstnanosti

Zlepšit
konkurencesch
opnost území
regionu MAS
(SC 2)

OPATŘENÍ

PODNIKÁNÍ
(P)

PODOPATŘENÍ

P.1.1.

Podnikání

P.1.2.

Tvorba sítí, inovativní formy
podnikání, marketing

P.2.1.

Vzdělávání pro zvýšení
kvalifikace

P.2.2.

Kooperace zaměstnavatelů
se školami

oP.2. Vzdělávání
pro zaměstnanost

Prioritní oblast PODNIKÁNÍ – Aktivity zajišťující realizaci opatření a podopatření prioritní oblasti:

oP.1.
P.1.1.
P.1.1.1.
P.1.1.2.
P.1.1.3.

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)
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Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) pro
předprůmyslové zpracování
Podpora dřevařských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
Podpora rybářských firem - nákup zařízení a inovačních technologií
Využití brownfields za účelem zřízení inovativních podniků
Mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje tradičních řemesel na venkově
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Podpora vytváření sítí a trhů - prodejní síť regionálních produktů
Podpora vytváření sítí a trhů - propagace místní produkce
Zavádění krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a místních
P.1.2.3.
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
Podpora zavádění nových nástrojů managementu, marketingu a odbytu vč.
P.1.2.8.
přeshraničního
oP.2.
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
Mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací na podporu
P.2.1.5.
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
Prezentace řemesl. oborů a zvyšování manuální zručnosti, podpora tech.vzdělávání na
P.2.2.2.
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
Vysvětlivky k označení v tabulkách:
P
– název prioritní oblasti - PODNIKÁNÍ
oP. X .
– název opatření
P. X.Y. – název podopatření
P. X.Y. W. – název aktivity
(X, Y, W – číselné označení)
P.1.1.4.
P.1.1.5.
P.1.1.6.
P.1.1.7.
P.1.1.8.
P.1.2.
P.1.2.1.
P.1.2.2.
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PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kontext:
Přírodní kapitál regionu MAS – oblasti Lipenska, Boleticka nebo Zbudovská Blata, celkově velmi
dobrý stav životního prostředí na území regionu MAS, velmi dobrá kvalita ovzduší, estetická
hodnota krajiny, Chelčicko-Lhenická ovocnářská oblast … to jsou jen některé z deviz, se kterými
náš region pracuje a které je potřeba zachovat, využívat trvale udržitelným způsobem, nadále
zlepšovat vzhled a funkce krajiny, lesů, prostranství a veřejné zeleně – a vytvořit pro to také vhodné
odborní základy prostřednictvím plánování, vzdělávání a osvěty a participace místního
obyvatelstva. Další významnou pod-oblastí tohoto tématu je také nakládání s odpady a efektivní
využívání přírodních surovin.
Oblast životního prostředí úzce souvisí také se základní infrastrukturou, v regionu ztěžuje situaci
špatný stav dopravní infrastruktury i lokální dopravní obslužnosti, zastaralé základní sítě, rozvoj
soft-turismu omezuje nedostatek stezek a tras – včetně přeshraničních.
Je potřeba se také zaměřit na trendy v oblasti životního prostředí – lokální energetický
management, elektromobilou,…a řešení nových situací, jakými jsou klimatické změny a jejich
projevy v místě. Především v těchto oblastech je potřebná mezinárodní spolupráce s cílem přenosu
dobré praxe a ověřených postupů.

Prioritní oblast SCLLD „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ je primárně zaměřena na dosažení strategického
cíle SCLLD SC3 - Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS.
Cíly prioritní oblasti „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ je zachovat kvalitu životního prostředí regionu, zlepšit
stav základní, technické a dopravní infrastruktury, zlepšit energetickou bilanci jako novou příležitost
pro rozvoj regionu, podpořit lokální dopravní obslužnost a využívání moderních, environmentálně
šetrných forem dopravy, zlepšit plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální
aspekty rozvoje, rozšířit EVVO i zavést využívání participativních metod.
Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – specifické cíle prioritní oblasti:
 Zlepšit péči o krajinu, její šetrné využívání a funkce
 Zlepšit stav technické infrastruktury
 Snížit energetickou náročnost a zvýšit energetickou soběstačnosti regionu
 Zefektivnit odpadového hospodářství a nakládání s odpady
 Zlepšit dopravní obslužnost a služby
 Posílit spolupráci a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu
 Posílit vzdělávání a osvětu obyvatel v environmentálních oblastech
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Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Opatření a podopatření pro naplnění cílů prioritní oblasti:
STRATEGICKÝ CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
Z.2.1.
oZ.2. Modernizace a Z.2.2.
výstavba technické
Z.2.3.
infrastruktury
Z.2.4.
oZ.3. Snižování
Z.3.1.
energetické
náročnosti a
energetický
Z.3.2.
management
oZ.4. Nakládání s
Z.4.1.
odpady
oZ.1. Zlepšení
vzhledu a funkcí
přírody a krajiny

Zajistit
zachování
kvality
životního
prostředí
území regionu
MAS
(SC3)

ZIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
(Z)

PODOPATŘENÍ

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

oZ.5. Dopravní
Z.5.1. Lokální dopravní obslužnost
obslužnost a služby
Z.5.2. Elektromobilita
Plánování zohledňující
trvalou udržitelnost a
Z.6.1.
environmentální aspekty
rozvoje
oZ.7. Vzdělávání a Z.7.1. Vzdělávání a osvěta v
environmentálních oblastech
osvěta, participace
obyvatel
Z.7.2. Participativní metody
oZ.6. Plánování

Prioritní oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Aktivity zajišťující realizaci opatření a podopatření prioritní
oblasti:

oZ.1.
Z.1.1.
Z.1.1.1.
Z.1.1.2.
Z.1.1.3.
Z.1.1.4.
Z.1.1.5.
Z.1.1.6.
Z.1.2.
Z.1.2.1.
Z.1.2.2.
Z.1.2.3.
Z.1.2.4.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Prostranství a zeleň
Zakládání/ revitalizace veřejných prostranství, funkčních ploch a sídelní zeleně
Revitalizace návesních rybníků
Pořízení strojů/nástrojů na údržbu zeleně
Zelená infrastruktura (doprovodné opatření)
Rekultivace skládek, sanace kontaminovaných lokalit
Zřizování a rozšiřování přírodních zahrad, arboret, komunitních ovocných sadů a
bylinných zahrad
Úpravy krajiny
Pozemkové úpravy, včetně společných zařízení
Revitalizace polních cest, zemědělská infrastruktura
Revitalizace lesních cest, vč. doprovodné infrastruktury
Jiná úprava krajiny (protierozní opatření, revitalizace vodních toků…)
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Z.1.2.5.
Z.1.3.
Z.1.3.1.
Z.1.3.2.
oZ.2.
Z.2.1.
Z.2.1.1.
Z.2.1.2.
Z.2.2.
Z.2.2.1.
Z.2.2.2.
Z.2.3.
Z.2.3.1.
Z.2.3.2.
Z.2.3.3.
Z.2.4.
Z.2.4.1.
Z.2.4.2.
Z.2.4.3.
oZ.3.
Z.3.1.
Z.3.1.1.
Z.3.1.2.
Z.3.1.3.
Z.3.1.4.
Z.3.2.
Z.3.2.1.
Z.3.2.2.
Z.3.2.3.
Z.3.2.4.
Z.3.2.5.
oZ.4.
Z.4.1.
Z.4.1.1.
Z.4.1.2.
Z.4.1.3.
Z.4.1.4.
Z.4.1.5.
oZ.5.
Z.5.1.
Z.5.1.1.
Z.5.1.2.

Mezinárodní spolupráce v oblasti regenerace krajiny a posilování funkčnosti krajinných
struktur
Struktura lesů
Zlepšování struktury lesů (druhové, věkové, prostorové)
Přeshraniční spolupráce v oblasti zlepšování struktury lesů
Modernizace a výstavba technické infrastruktury
Místní komunikace
Opravy/budování nových místních komunikací a chodníků
Zvyšování bezpečnosti dopravy v obcích, odstraňování barier
Vodovody a kanalizace
Obnova, rekonstrukce a výstavba vodovodů, posílení zdrojů pitné vody
Obnova, rekonstrukce a výstavba kanalizací, vč. ČOV
Cyklostezky a cyklotrasy
Budování a obnova cyklostezek vč. značení a zázemí pro cyklostezky
Budování, obnova a značení cyklotras a zázemí cyklotras
Přeshraniční spolupráce v oblasti budování cyklostezek a cyklotras a jejich sítí
Další technická infrastruktura
Zavádění vysokorychlostního internetu
Modernizace/výstavba veřejného osvětlení
Modernizace/výstavba veřejného rozhlasu/ propojení oznamovacích systémů
Snižování energetické náročnosti a energetický management
Snižování energetické náročnosti objektů
Snižování spotřeby energie na veřejných budovách
Budování veřejných staveb v pasivním energetickém standardu veřejných budov
Snižování energetické náročnosti podnikatelských objektů a provozů
Snižování energetické náročnosti bytového fondu
Zvyšování energetické soběstačnosti regionu
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
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
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Z.5.2.
Z.5.2.1.
Z.5.2.2.
Z.5.2.3.
Z.5.2.4.
Z.5.2.5.

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

oZ.6.
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.
oZ.7.
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.

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

Z.7.2.4.

Vysvětlivky k označení v tabulkách:
Z
– název prioritní oblasti – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
oZ. X .
– název opatření
Z. X.Y. – název podopatření
Z. X.Y. W. – název aktivity
(X, Y, W – číselné označení)
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PRIORITNÍ OBLAST CESTOVNÍ RUCH

PRIORITNÍ OBLAST CESTOVNÍ RUCH
Kontext:
Silnou stránkou regionu MAS Rozkvět je vysoký přírodní a kulturní kapitál regionu pro rozvoj
cestovního ruchu – zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina,
množství vodních ploch i lesů, řada turistických atraktivit a kulturních památek, vhodné sekundární
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – tradice, kultura, výrazné prvky venkovské architektury,
technické památky i lokální informační centra, dobré podmínky pro soft-turismus, v regionu
Lipensko pak také pro hromadný cestovní ruch. Výhodou je také blízkost a dostupnost regionálních
center a nejvýznamnějších atraktivit Jižních Čech (Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou) a
příhraniční pozice – sousedství s Horním Rakouskem.
Slabinou je pak technický stav památek a nedostatek finančních prostředků na jejich obnovu,
chybějící doprovodná infrastruktura, nedostatečná prezentace a propagace místního dědictví. Je
potřeba vytvořit podmínky pro činnost kulturních spolků a podporovat živé kulturní dědictví.
Současně je potřeba rozvíjet služby v cestovním ruchu tak, aby si region zachoval svou atraktivitu
pro návštěvníky, rozvinout management cestovního ruchu a podpořit jeho jedinečnost.
Také v prioritní oblasti je potřeba rozvíjet přeshraniční a mezinárodní spolupráci.
Prioritní oblast SCLLD „CESTOVNÍ RUCH“ je primárně zaměřena na dosažení strategického cíle
SCLLD SC4 - Zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost. Cíly prioritní oblasti
„CESTOVNÍ RUCH“ je 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.
Prioritní oblast CESTOVNÍ RUCH – specifické cíle prioritní oblasti:
 Zajistit ochranu a obnovu kulturního a přírodního dědictví
 Posílit interpretaci a prezentaci místního kulturního dědictví
 Podpořit zachování místních tradic
 Zvýšit konkurenceschopnost služeb cestovního ruchu
 Zlepšit management a marketing cestovního ruchu v regionu
 Posílit využití kapitálu regionu pro cestovní ruch realizací doprovodné infrastruktury
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Prioritní oblast CESTOVNÍ RUCH – Opatření a podopatření pro naplnění cílů prioritní oblasti:
STRATEGICKÝ CÍL PRIORITNÍ OBLAST

Zvýšit
atraktivitu
regionu MAS a
jeho
návštěvnost
(SC 4)

CESTOVNÍ
RUCH
(C)

OPATŘENÍ

oC.1. Ochrana
kulturního a
přírodního
dědictví a
místních tradic

PODOPATŘENÍ

C.1.1. Obnova památek
C.1.2. Muzejní a galerijní expozice
C.1.3.

Živé kulturní dědictví

Rozvoj služeb v cestovním
C.2.1. ruchu
oC.2. Podpora
Řízení a propagace
lokálního turismu C.2.2. cestovního ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné
infrastruktury pro cestovní
C.2.3. ruch

Prioritní oblast CESTOVNÍ RUCH – Aktivity zajišťující realizaci opatření a podopatření prioritní
oblasti:

oC.1.
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.
oC.2.
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.
C.2.1.2.
C.2.1.3.
C.2.1.4.
C.2.1.5.
C.2.2.
C.2.2.1.

Investice do CR - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura, vybavení)
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
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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.

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
Neproduktivní 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

Vysvětlivky k označení v tabulkách:
C
– název prioritní oblasti – CESTOVNÍ RUCH
oC. X .
– název opatření
C. X.Y. – název podopatření
C. X.Y. W. – název aktivity
(X, Y, W – číselné označení)
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PRIORITNÍ OBLAST MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)

PRIORITNÍ OBLAST MEZISEKTOOVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)
Kontext:
Strategie MAS Rozkvět pro období 2014-2020 je integrovanou meziresortní strategií, kdy postavení
MAS získává nový rozměr – je posílena její role strategického rozvojáře a plánovače a
administrátora, regionálního facilitátora, současně se rozvíjí animační aktivity.
MAS má díky zkušenostem nabytým od roku 2004, navázaným partnerstvím a zrealizovaným
projektům v regionálním i přeshraničním měřítku mimořádnou příležitost rozvíjet své poslání
projektového leadra, pozici servisní organizace, zaměřit se za rozvoj vzdělávání, organizační
podporu lokální zaměstnanosti, místní produkce i podnikání, mezisektorové spolupráce a činnosti
regionálních platforem.
MAS Rozkvět se již v roce 2013 rozhodla zahájit zavádění metody řízení kvality MA21, která se
v praxi činnosti MAS velmi osvědčila a organizace splnila již v roce 2015 všechna kritéria kat. C.
Je potřeba nadále rozvíjet regionální, přeshraniční i mezinárodní spolupráci.

Prioritní oblast SCLLD „MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)“ vytváří rámec
systému řízení realizace strategie, proto se zaměří na dosažení profilových strategických cílů
SCLLD - Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomickou stabilitu a rozvoj regionu (SC 5),
Prosadit koordinaci regionálních opatření pro rozvoj a zajistit vzájemnou synergii (SC 6),
Posílit a rozšířit meziresortní spolupráci (SC 7), Rozvíjet mezinárodní spolupráci (SC 8),
Pokročit v zavádění MA21 (SC 9); proto se bude prioritní oblasti zaměřovat na aktivity jak
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; specifické cíle
této prioritní oblasti chápeme jako profilové (horizontální).

Prioritní oblast MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) – specifické cíle prioritní
oblasti:
 Další rozvoj činností MAS v oblasti regionálního rozvoje
 Systematické zavádění MA21 a zvyšování kvality řízení
 Posilování pozic MAS v oblasti vzdělávání
 Rozvoj zaměstnanosti v místě
 Vytváření lepších podmínek pro podnikání v místě
 Rozvíjení mezisektorové spolupráce
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 Posílení všech forem rozvojové spolupráce a komunikace na místní, regionální i
přeshraniční a mezinárodní úrovni
Prioritní oblast MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) – Opatření a podopatření pro naplnění
cílů prioritní oblasti:
STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ OBLAST

OPATŘENÍ

Vytvořit
podmínky pro
oM.1. MAS
jako servisní
organizace

sociálně –
ekonomickou
stabilitu a
rozvoj regionu
(SC 5)

Prosadit
koordinaci

MEZIRESORTNÍ
AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE
(M.A.S.)

regionálních
opatření pro
rozvoj a
zajistit

(M)

vzájemnou
synergii
(SC 6)

oM.2. Místní
Agenda

Posílit a
rozšířit
meziresortní
spolupráci
(SC 7)
oM.3.
Vzdělávání

PODOPATŘENÍ

Administrativní činnosti v rámci
M.1.1. SCLLD, animace
Poskytování a rozšíření servisních
služeb MAS (zpracování žádostí,
facilitace a veřejná projednání,
studie a analýzy, zajištění
výběrových řízení, dotační
management, monitoring,
M.1.2. evaluace,…)
Regionální informační e-servis
M.1.3. (www)
M.1.4. Zpracování propagačních materiálů
M.1.5. Publikační činnost
Provoz navigačního systému
M.1.6. (mobilní průvodce)
Sdílení pracovního týmu, sdílení
M.1.7. zaměstnanců
M.1.8. Zpracování studií pro rozvoj turismu
Zvyšování kvality služeb MAS a
M.1.9. jejích standardů
Organizace kampaní podporujících
M.2.1. udržitelný rozvoj
Organizace veřejných fór, facilitace
M.2.2. veřejných projednávání a meetingů
Zavádění participativních metod,
M.2.3. eParticipace
Monitoring a evaluace kvality života
M.2.4. obyvatel regionu MAS
Rozvoj činností MAS v rámci
M.2.5. členství v NSZM ČR
Rozvoj činností MAS v rámci
členství ve SPOV, spolupráce se
M.2.6. SMS ČR
Rozvoj činností MAS v rámci
M.2.7. členství v krajském sdružení MAS
Administrace grantu MAS na
podporu lokálních komunitních
M.2.8. aktivit a aktivit MA21
Vytvoření a provoz regionálního
M.2.9. crowdfundingového fondu
Strategické plánování a kooperace
v oblasti rozvoje kvality vzdělávání
M.3.1. (ZŠ, předškolní vzdělávání)
Animace aktivit zvyšování kvality
M.3.2. vzdělávání na úrovni MŠ/ZŠ
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Rozvíjet
mezinárodní

M.3.3.

spolupráci
(SC 8)

Pokročit

M.3.4.
M.3.5.

v zavádění

M.3.6.

MA21

M.3.7.

(SC 9)

M.3.8.
M.3.9.
M.4.1.
M.4.2.
M.4.3.
M.4.4.
M.4.5.
oM.4.
Zaměstnanost
M.4.6.
M.4.7.

M.4.8.
M.5.1.
oM.5. Podpora M.5.2.
podnikání
M.5.3.
M.5.4.
M.6.1.
oM.6.
Mezisektorová M.6.2.
spolupráce
M.6.3.
M.6.4.

Vzdělávání potenciálních žadatelů
a realizátorů 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
Zprostředkování sdílení
zaměstnanců / pracovních týmů
Organizace sítě místních průvodců
Provoz regionální databáze
spolujízdy
Provoz regionální burzy práce
Zprostředkování zaměstnání
(agenturní činnost)
Podpora spolupráce lokálních
partnerů na trhu práce
Mezinárodní spolupráce v oblasti
trhu práce, sociálních inovací a
zaměstnanosti
Podpora vytváření nových
pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné
zaměstnávání
Informační a poradenský servis po
podnikatele
Podpora lokálního fair trade
Katalog podnikatelů a služeb v
regionu
Regionální burza zakázek
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
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oM.7.
Regionální a
mezinárodní
spolupráce
platforem

Katalogizace sociálních a
M.6.5. doprovodných služeb
Podpora společenské
M.6.6. zodpovědnosti firem
Katalogizace NNO, podpora sítí
M.6.7. NNO
Podpora meziobecní spolupráce,
M.6.8. Fórum starostů
Mezinárodní kooperace v oblasti
M.6.9. mezisektorové spolupráce
Regionální a národní kooperace
M.7.1. MAS
Kontaktní spolupráce s okrajovými
(místními) částmi Českých
M.7.2. Budějovic a managementem IPRÚ
Přeshraniční spolupráce MAS
M.7.3. (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Evropské kooperace - sítě
M.7.4. LEADER, ERP, NNO, regiony
M.7.5. Venkovský parlament Jižní Čechy

Vysvětlivky k označení v tabulkách:
M
– název prioritní oblasti – MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)
oM. X .
– název opatření
M. X.Y. – název podopatření
(X, Y, W – číselné označení)
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C.-II. POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE A HIERARCHIE
CÍLŮ, VČETNĚ JASNÝCH A MĚŘITELNÝCH CÍLŮ PRO VÝSTUPY A VÝSLEDKY

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).
Strategie je postavena na principech partnerství, udržitelného rozvoje, rovných příležitostí a inovací;
cíle SCLLD jsou členěny do 5 prioritních oblastí: LIDÉ – PODNIKÁNÍ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ –
CESTOVNÍ RUCH – MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE.
Každá prioritní oblast SCLLD je dále členěna dle cílů prioritní oblasti na opatření.

Grafické znázornění členění prioritních oblastí a navazujících realizačních opatření v rámci SCLLD:

Vize regionu - globální cíl SCLLD

Region MAS Rozkvět - místo pro každodenní život i příjemnou dovolenou
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 oblasti SCLLD - strategické cíle SCLLD
LIDÉ

Strategický cíl
Zvýšit kvalitu
života obyvatel

PODNIKÁNÍ

Strategický cíl
Zlepšit
konkurenceschop

MEZIRESORTNÍ
AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

CESTOVNÍ
RUCH

Strategický cíl

Strategický cíl

Strategické cíle

Zajistit zachování

Zvýšit atraktivitu

Vytvořit podmínky pro
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území regionu
MAS

nost území
regionu MAS

kvality životního

regionu MAS a

sociálně – ekonomickou

prostředí území

jeho návštěvnost

stabilitu a rozvoj regionu

regionu MAS

Prosadit koordinaci
regionálních opatření pro
rozvoj a zajistit vzájemnou
synergii
Posílit a rozšířit
meziresortní spolupráci
Rozvíjet mezinárodní
spolupráci
Pokročit v zavádění MA21

Opatření dle prioritních oblastí SCLLD
oZ.1. Zlepšení
vzhledu a
funkcí přírody
a krajiny

oL.1. Zlepšení
občanské
vybavenosti a
služeb

oL.2. Podpora
rozvoje
podmínek pro
bydlení na
venkově

oP.1. Podpora
podnikání a
zaměstnanosti

oL.3. Rozvoj
školství, služeb
péče o rodinu,
neformálního
vzdělávání a
volného času

oL.4. Podpora
místních spolků

oP.2.
Vzdělávání pro
zaměstnanost

oZ.2.
Modernizace a
výstavba
technické
infrastruktury
oZ.3.
Snižování
energetické
náročnosti a
energetický
management

oM.1. MAS jako servisní
organizace

oC.1. Ochrana
kulturního a
přírodního
dědictví a
místních tradic

oM.2. Místní Agenda

oM.3. Vzdělávání

oZ.4.
Nakládání s
odpady

oM.4. Zaměstnanost

oZ.5. Dopravní
obslužnost a
služby

oM.5. Podpora
podnikání

oZ.6.
Plánování
oZ.7.
Vzdělávání a
osvěta,
participace
obyvatel

oC.2. Podpora
lokálního
turismu

oM.6. Mezisektorová
spolupráce
oM.7. Regionální a
mezinárodní spolupráce
platforem
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ZAŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Prioritní oblasti SCLLD
LIDÉ

PODNIKÁNÍ

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

MEZIRESORTNÍ
AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE

CESTOVNÍ
RUCH

Opatření dle prioritních oblastí SCLLD – ZAŘAZENÍ DO PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ
oL.1. Zlepšení
občanské
vybavenosti a
služeb

oZ.1. Zlepšení
vzhledu a
funkcí přírody
a krajiny
oZ.2.
Modernizace a
výstavba
technické
infrastruktury

oL.2. Podpora
rozvoje
podmínek pro
bydlení na
venkově

oP.1. Podpora
podnikání a
zaměstnanosti

oL.3. Rozvoj
školství, služeb
péče o rodinu,
neformálního
vzdělávání a
volného času

oL.4. Podpora
místních spolků

oP.2.
Vzdělávání pro
zaměstnanost

oC.1. Ochrana
kulturního a
přírodního
dědictví a
místních tradic

oM.1. MAS jako servisní
organizace

oM.2. Místní Agenda

oZ.3.
Snižování
energetické
náročnosti a
energetický
management

oM.3. Vzdělávání

oZ.4.
Nakládání s
odpady

oM.4. Zaměstnanost

oZ.5. Dopravní
obslužnost a
služby

oM.5. Podpora
podnikání

oZ.6.
Plánování
oZ.7.
Vzdělávání a
osvěta,
participace
obyvatel

oC.2. Podpora
lokálního
turismu

oM.6. Mezisektorová
spolupráce
oM.7. Regionální a
mezinárodní spolupráce
platforem

Vysvětlivky (zobrazení zařazení jednotlivých opatření do Programových rámců je ilustrativní, podrobněji popsáno dále; do
Programového rámce PRV nejsou pro přehlednost zařazeny tzv. Projekty spolupráce MAS):

Programový rámec IROP

Programový rámec OP Z

Programový rámec PRV
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ SCLLD Z JEDNOTLIVÝCH OP

PODOPATŘENÍ

SCLLD IROP

OPZ

PRV

OP
VVV

OPŽP

OP
PIK

Zlepšení stavu infrastruktury obč.
L.1.1. vybavenosti a veř.služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a
L.1.2. dalších služeb pro občany
L.2.1. Podpora rozvoje bytové výstavby
L.2.2. Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj infrastruktury pro školství,
L.3.1. neform.vzdělávání a v.čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a
L.3.2. aktiv.trávení v.času
Podpora spolkových aktivit a
L.4.1. dobrovolnictví
L.4.2. Podpora SDH
P.1.1. Podnikání
Tvorba sítí, nov. formy podnikání,
P.1.2. marketing
P.2.1. Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace
P.2.2. Kooperace zaměstnavatelů se školami
Z.1.1. Prostranství a zeleň
Z.1.2. Úpravy krajiny
Z.1.3. Struktura lesů
Z.2.1. Místní komunikace
Z.2.2. Vodovody a kanalizace
Z.2.3. Cyklostezky a cyklotrasy
Z.2.4. Další technická infrastruktura
Snižování energ.náročnosti objektů a
Z.3.1. emisí
Zvyšování energetické soběstačnosti
Z.3.2. regionu
Z.4.1. Odpadové hospodářství
Z.5.1. Lokální dopravní obslužnost
Z.5.2. Elektromobilita
Plánování zohledň. TUR a en-aspekty
Z.6.1. rozvoje
Z.7.1. Vzdělávání a osvěta v en- oblastech
Z.7.2. Participativní metody
C.1.1. Obnova památek
C.1.2. Muzejní a galerijní expozice
C.1.3. Živé kulturní dědictví
C.2.1. Rozvoj služeb v cestovním ruchu
C.2.2. Řízení a propagace cest.ruchu a turismu
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro
C.2.3. c.ruch
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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 mezinár.spolupráce
platforem

Přehled interních indikátorů MAS ve vazbě na strategické cíle prioritní oblasti LIDÉ a
úkolů – opatření a podopatření – vztahujících se k cílům SCLLD:
INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

Počet projektů/
realizátorů
projektů/
zapojených
partnerů/projektů
spolupráce
Objemové
indikátory (počet
rekonstr./ vystav./
bezbarier./
vybavených
objektů, systémů
VS, IZS,
komunit.centra;
kapacity – soc.sl.,
další služby)
Kvalitat. indikátory
(služby VS,
soc.služby; další
služby)
Počet vytvořených
pracovních míst
Počet inovací

Zvýšit kvalitu
života
obyvatel
území regionu
MAS
(SC 1)

L.1.1.

Zlepšení stavu
infrastruktury
občanské
vybavenosti a
veřejných služeb

L.1.2.

Zlepšení stavu
sociálních služeb a
dalších služeb pro
občany

LIDÉ

(L)

oL.1. Zlepšení
občanské
vybavenosti a
služeb

Dopady UR
(+ indikátory
vyžadované OP Z,
IROP a OPVVV)
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INDIKÁTORY
Počet projektů/
realizátorů
projektů/obcí/
zapojených
partnerů
Objemové
indikátory (počet
rekonstr./ vystav./
bezbarier./
vybavených
objektů, sítí; počet
sociálních bytů)

STRATEGICKÝ
CÍL

Zvýšit kvalitu
života
obyvatel
území regionu
MAS
(SC 1)

PRIORITNÍ
OBLAST

LIDÉ

(L)

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

L.2.1.

Podpora rozvoje
bytové výstavby

L.2.2.

Podpora rozvoje
sociálního bydlení

oL.2. Podpora
rozvoje
podmínek pro
bydlení na
venkově

Dopady UR

INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

Počet projektů/
realizátorů
projektů/mezinár.
projektů/
zapojených
partnerů

Rozvoj infrastruktury
pro školství,
L.3.1.
neformální vzdělávání
a volný čas

Objemové
indikátory (počet
rekonstr./ vystav./
bezbarier./
vybavených
objektů)

Zvýšit kvalitu
života
Kvalitat. indikátory
obyvatel
(MŠ, ZŠ; další
území regionu
služby; počet
MAS
využitých šablon
OPVVV)

PODOPATŘENÍ

(SC 1)

LIDÉ

(L)

oL.3. Rozvoj
školství,
služeb péče o
rodinu,
neformálního
vzdělávání a
volného času

Počet vytvořených
strateg. dokumentů
Počet vytvořených
pracovních míst

L.3.2.

Rozvoj a zvyšování
kvality vzdělávání a
aktivního trávení
volného času

Počet inovací
Dopady UR
(+ indikátory
vyžadované OP Z,
IROP a OPVVV)
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INDIKÁTORY
Počet projektů/
realizátorů
projektů/mezinár.
projektů/
zapojených
partnerů
Objemové
indikátory (počet
moder./
vybavených
objektů SDH)
Kvalitat. Indikátory
(počet vytvoř. sítí;
vzděláv.systémy)

STRATEGICKÝ
CÍL

Zvýšit kvalitu
života
obyvatel
území regionu
MAS
(SC 1)

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

LIDÉ
oL.4. Podpora
místních
spolků

PODOPATŘENÍ

Podpora spolkových
aktivit a
L.4.1. dobrovolnictví

(L)
L.4.2.

Podpora SDH

Počet inovací
Dopady UR

Přehled základních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) realizačních podopatření prioritní
oblasti LIDÉ k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
PODOPATŘENÍ

Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti
L.1.1. a veřejných služeb
Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb
L.1.2. pro občany
L.2.1. Podpora rozvoje bytové výstavby
L.2.2. Podpora rozvoje sociálního bydlení
Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální
L.3.1. vzdělávání a volný čas
Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního
L.3.2. trávení volného času
L.4.1. Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví
L.4.2. Podpora SDH

indikátor indikátor
výstupů 1 výstupů 2
počet obj. inovační

indikátor
výsledků
1

indikátor
výsledků 2

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

Poznámky k vnitřním indikátorům výstupů:
objemové indikátory -m, ks, sety, počet akcí apod.
počet obj.
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
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Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru). Interní sadu indikátorů doplňují závazné
indikátory pro projekty realizované prostřednictvím Programových rámců SCLLD (odpovídá
jednotlivým operačním programům – IROP, OP Zaměstnanost); tyto indikátory budou evidovány dle
kódů NČI2014+ (podrobněji popsáno v této kapitole dále, kapitole Implementační část a tabulkách
Finančním plánu).

Přehled interních indikátorů MAS ve vazbě na strategické cíle prioritní oblasti
PODNIKÁNÍ a úkolů – opatření a podopatření – vztahujících se k cílům SCLLD:
INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

Počet projektů/
realizátorů projektů
– OSVČ, MSP,
SHR/ mezinár.
projektů/
zapojených
partnerů
Počet vytvořených
pracovních míst
Objemové
indikátory (počet
moder./
vybavených
objektů pro
podnikání;
brownfieldy)
Kvalitat. Indikátory
(počet vytvoř. sítí;
vzděláv.systémy)
Počet inovací
(nově vzniklých
firem, živností;
produktů; sítí,
KOŘ, soc.
podniků,…;
marketing.nástroje)

Zlepšit
konkurencesc
hopnost území
regionu MAS
(SC 2)

PODNIKÁNÍ
(P)

P.1.1.

Podnikání

P.1.2.

Tvorba sítí, inovativní
formy podnikání,
marketing

OP.1.
Podpora
podnikání a
zaměstnanos
ti

Dopady UR
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INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

Počet projektů/
realizátorů projektů
– OSVČ, MSP,
SHR/ mezinár.
projektů/ partnerů
Počet vytvořených
pracovních míst
Objemové
indikátory (počet
vybavených
objektů pro DV..)

Zlepšit
konkurencesc
hopnost území
regionu MAS

Kvalitat. indikátory
(počet vytvoř. sítí;
vzděláv.systémy)

(SC 2)

PODNIKÁNÍ
(P)

P.2.1.

Vzdělávání pro
zvýšení kvalifikace

P.2.2.

Kooperace
zaměstnavatelů se
školami

oP.2.
Vzdělávání
pro
zaměstnanost

Počet inovací
(počet sociál.
Inovací,
kooperací…)
Dopady UR

Přehled základních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) realizačních podopatření prioritní
oblasti PODNIKÁNÍ k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
indikátor
výstupů
1

indikátor
výstupů 2

Podnikání

počet
obj.

pr.místa

počet
proj.

dopady UR

Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing

počet
obj.

inovační

počet
proj.

dopady UR

Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace

počet
obj.

inovační

počet
proj.

pr.místa

Kooperace zaměstnavatelů se školami

počet
obj.

inovační

počet
proj.

dopady UR

PODOPATŘENÍ

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

(barevně označená opatření zařazená do
Programových rámců SCLLD)
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů
MAS)

indikátor
výsledků
1

indikátor
výsledků 2

indikátory dle Programových rámců
jsou
uvedeny v kapitole C.-IV.

Poznámky k vnitřním indikátorům výstupů:
objemové indikátory -m, ks, sety, počet akcí apod.
počet obj.
počet vytvořených pracovních míst
pr.místa
počet zavedených inovací
inovační
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Poznámky k vnitřním indikátorům výsledků a dopadů:
sledován celkový počet projektů
počet proj.
monitorovány pozitivní vlivy na indikátory UR
dopady UR

Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru). Interní sadu indikátorů doplňují závazné
indikátory pro projekty realizované prostřednictvím Programových rámců SCLLD (odpovídá
jednotlivým operačním programům – IROP, OP Zaměstnanost, a Programu rozvoje venkova); tyto
indikátory budou evidovány dle kódů NČI2014+ (podrobněji popsáno v této kapitole dále, kapitole
Implementační část a tabulkách Finančním plánu).
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Přehled interních indikátorů MAS ve vazbě na strategické cíle prioritní oblasti
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a úkolů – opatření a podopatření – vztahujících se k cílům
SCLLD:
INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

Počet projektů/
realizátorů projektů
– OSVČ, MSP,
SHR, obcí, NNO,
FO/ mezinár.
projektů/ partnerů
Počet vytvořených
pracovních míst
Objemové
indikátory (počty,
plochy, km..;
bezbar.řešení ..)

Zajistit
zachování
kvality
Kvalitat. indikátory
životního
(snížení
energ.náročnosti;
prostředí
energ. manag.,
území
regionu
nové systémy
odpad.hosp..)
MAS
Počet inovací
Počet strateg.
dokumentů
Počet osvětových
akcí
Dopady UR

ZIVOTNÍ
PROSTŘE
DÍ
(Z)

(SC 3)

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

Z.1.1
.
Prostranství a zeleň
oZ.1. Zlepšení
vzhledu a
Z.1.2
funkcí přírody
.
Úpravy krajiny
a krajiny
Z.1.3
.
Struktura lesů
Z.2.1
.
Místní komunikace
oZ.2.
Z.2.2
Modernizace a
.
Vodovody a kanalizace
výstavba
Z.2.3
technické
.
Cyklostezky a cyklotrasy
infrastruktury
Z.2.4 Další technická
.
infrastruktura
oZ.3.
Snižování energetické
Snižování
Z.3.1 náročnosti objektů a
energetické
.
emisí
náročnosti a
energetický Z.3.2 Zvyšování energetické
management
.
soběstačnosti regionu
oZ.4.
Nakládání s
Z.4.1
odpady
.
Odpadové hospodářství
oZ.5.
Z.5.1 Lokální dopravní
.
obslužnost
Dopravní
obslužnost a
Z.5.2
služby
.
Elektromobilita
Plánování zohledňující
oZ.6.
trvalou udržitelnost a
Plánování
Z.6.1 environmentální aspekty
.
rozvoje
Vzdělávání a osvěta v
oZ.7.
Vzdělávání a Z.7.1 environmentálních
.
oblastech
osvěta,
participace
Z.7.2
obyvatel
.
Participativní metody
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Přehled základních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) realizačních podopatření prioritní
oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
PODOPATŘENÍ

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
.

indikátor
výstupů indikátor
1
výstupů 2

indikátor
výsledků
1

indikátor
výsledků 2

Prostranství a zeleň

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Úpravy krajiny

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Struktura lesů

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Místní komunikace

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Vodovody a kanalizace

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Cyklostezky a cyklotrasy

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Další technická infrastruktura

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Snižování energetické náročnosti objektů a emisí

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Zvyšování energetické soběstačnosti regionu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Odpadové hospodářství

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Lokální dopravní obslužnost

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Participativní metody

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Elektromobilita
Plánování zohledňující TUR a environmentální
aspekty rozvoje

(barevně označená opatření zařazená do
Programových rámců SCLLD)
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů
MAS)

indikátory dle Programových rámců
jsou
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
Poznámky k vnitřním indikátorům výsledků a dopadů:
sledován celkový počet projektů
počet proj.
monitorovány pozitivní vlivy na indikátory UR
dopady UR
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Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru). Interní sadu indikátorů doplňují závazné
indikátory pro projekty realizované prostřednictvím jednotlivých operačním programům; tyto
indikátory budou evidovány dle kódů NČI2014+ (podrobněji popsáno v této kapitole dále, kapitole
Implementační část a tabulkách Finančním plánu).

Přehled interních indikátorů MAS ve vazbě na strategické cíle prioritní oblasti
CESTOVNÍ RUCH a úkolů – opatření a podopatření – vztahujících se k cílům SCLLD:
INDIKÁTORY

STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ
OBLAST

Počet projektů/
realizátorů projektů
– OSVČ, MSP,
SHR, obcí, NNO,
FO/ mezinár.
projektů/ partnerů

Objemové
indikátory (počty,
plochy, km..;
bezbar.řešení,
expozice, objekty
..)

Zvýšit
atraktivitu
regionu MAS a
Kvalitat. indikátory
jeho
(modernizované
návštěvnost
služby, obnova

Počet inovací
(nově založené
firmy/ živnosti;
zavedení
značky,…)
Počet osvětových
akcí (akce,
publikace,
medializace,..)
Návštěvnost
regionu

PODOPATŘENÍ

C.1.1. Obnova památek
oC.1. Ochrana
kulturního a
přírodního
dědictví a
Muzejní a galerijní
místních
C.1.2. expozice
tradic

Počet vytvořených
pracovních míst

spolku, sítě,
navigace..)

OPATŘENÍ

(SC 4)

C.1.3. Živé kulturní dědictví

CESTOVNÍ
RUCH
(C)

Rozvoj služeb v
C.2.1. cestovním ruchu

oC.2. Podpora
Řízení a propagace
lokálního
cestovního ruchu a
C.2.2. turismu
turismu

C.2.3.

Rozvoj doprovodné
infrastruktury pro
cestovní ruch

Dopady UR
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Přehled základních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) realizačních podopatření prioritní
oblasti CESTOVNÍ RUCH k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
indikátor
výstupů indikátor
1
výstupů 2

indikátor
výsledků
1

indikátor
výsledků 2

Obnova památek

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Muzejní a galerijní expozice

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Živé kulturní dědictví

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Rozvoj služeb v cestovním ruchu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

PODOPATŘENÍ

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

(barevně označená opatření zařazená do
Programových rámců SCLLD)
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů
MAS)

indikátory dle Programových rámců
jsou
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
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

Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru). Interní sadu indikátorů doplňují závazné
indikátory pro projekty realizované prostřednictvím Programových rámců SCLLD (odpovídá
jednotlivým operačním programům – IROP, a Programu rozvoje venkova); tyto indikátory budou
evidovány dle kódů NČI2014+ (podrobněji popsáno v této kapitole dále, kapitole Implementační
část a tabulkách Finančním plánu).

134

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

Přehled interních indikátorů MAS ve vazbě na strategické cíle prioritní oblasti
MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) a úkolů – opatření a podopatření
– vztahujících se k cílům SCLLD:
STRATEGICKÝ
CÍL

PRIORITNÍ OBLAST

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

Vytvořit
M.1.1.

podmínky pro
sociálně –
ekonomickou
stabilitu a
rozvoj regionu
oM.1. MAS
jako servisní
organizace

(SC 5)
Prosadit

M.1.2.
M.1.3.
M.1.4.
M.1.5.

koordinaci
M.1.6.

regionálních
opatření pro
rozvoj a
zajistit
vzájemnou

M.1.7.
M.1.8.

MEZIRESORTNÍ
AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE
(M.A.S.)

M.1.9.
M.2.1.

synergii

M.2.2.

(SC 6)

M.2.3.
Posílit a
M.2.4.

rozšířit
meziresortní
spolupráci

(M)

oM.2. Místní
Agenda

(SC 7)

M.2.6.
M.2.7.

Rozvíjet
mezinárodní

M.2.8.

spolupráci

M.2.9.

(SC 8)
Pokročit
v zavádění
MA21

M.2.5.

oM.3.
Vzdělávání

M.3.1.
M.3.2.
M.3.3.

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
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
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 realizátorů projektů v rámci
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(SC 9)

M.3.4.
M.3.5.
M.3.6.
M.3.7.
M.3.8.
M.3.9.
M.4.1.
M.4.2.
M.4.3.
M.4.4.
M.4.5.
oM.4.
Zaměstnanost
M.4.6.
M.4.7.

M.4.8.
M.5.1.
oM.5. Podpora M.5.2.
podnikání
M.5.3.
M.5.4.
M.6.1.
M.6.2.
oM.6.
Mezisektorová M.6.3.
spolupráce
M.6.4.
M.6.5.
M.6.6.

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
Zprostředkování sdílení
zaměstnanců / pracovních týmů
Organizace sítě místních průvodců
Provoz regionální databáze
spolujízdy
Provoz regionální burzy práce
Zprostředkování zaměstnání
(agenturní činnost)
Podpora spolupráce lokálních
partnerů na trhu práce
Mezinárodní spolupráce v oblasti
trhu práce, sociálních inovací a
zaměstnanosti
Podpora vytváření nových
pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné
zaměstnávání
Informační a poradenský servis po
podnikatele
Podpora lokálního fair trade
Katalog podnikatelů a služeb v
regionu
Regionální burza zakázek
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
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M.6.7.
M.6.8.
M.6.9.
M.7.1.
oM.7.
Regionální a
mezinárodní
spolupráce
platforem

M.7.2.
M.7.3.
M.7.4.
M.7.5.

zodpovědnosti firem
Katalogizace NNO, podpora sítí
NNO
Podpora meziobecní spolupráce,
Fórum starostů
Mezinárodní kooperace v oblasti
mezisektorové spolupráce
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

Přehled základních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) realizačních podopatření prioritní
oblasti MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) k hodnocení naplňování cílů SCLLD:
indikátor
výstupů
1

indikátor
výstupů 2

MAS jako servisní organizace

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

Místní Agenda

počet
obj.

kat. MA

počet
proj.

dopady UR

Vzdělávání

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

Zaměstnanost

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

Podpora podnikání

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

Mezisektorová spolupráce

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

Regionální a mezinárodní spolupráce platforem

počet
obj.

partner.

počet
proj.

dopady UR

PODOPATŘENÍ

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

(barevně označená opatření zařazená do
Programových rámců SCLLD)
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů
MAS)

indikátor
výsledků
1

indikátor
výsledků 2

indikátory dle Programových rámců
jsou
uvedeny v kapitole C.-IV.

Poznámky k vnitřním indikátorům výstupů:
objemové indikátory -m, ks, sety, počet akcí apod.
počet obj.
počet zapojených partnerů
partner.
dosažená kategorie MA21
kat. MA21
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Poznámky k vnitřním indikátorům výsledků a dopadů:
počet proj.
dopady UR

sledován celkový počet projektů
monitorovány pozitivní vlivy na indikátory UR

Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru). Interní sadu indikátorů doplňují závazné
indikátory pro projekty realizované prostřednictvím Programových rámců SCLLD (odpovídá
jednotlivým operačním programům – IROP, OP Zaměstnanost, OPVVV, a Programu rozvoje
venkova); tyto indikátory budou evidovány dle kódů NČI2014+ (podrobněji popsáno v této kapitole
dále, kapitole Implementační část a tabulkách Finančním plánu).
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PROVÁZANOSTI OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH
PRIORITNÍCH OBLASTÍ V RÁMCI SCLLD
(pozn. 1: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

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

M. A. S.

oC 2

oC 1

oZ 7

oZ 6

oZ 5

oZ 4

oZ 3

oZ 2

oZ 1

oP 2

oP 1

oL 4

oL 3

OPATŘENÍ

oL 2

oL 1

(pozn. 2: prioritní oblast M.A.S. je zde z technických důvodů uvedena pouze jako celek, podrobněji
rozborováno dále v této kapitole)

oL 1
oL 2

oL 3
oL 4
oP 1
oP 2
oZ 1
oZ 2

oZ 3
oZ 4
oZ 5
oZ 6
oZ 7

oC 1
oC 2
M.A.S.

139

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
organizace a lídr
regionálního
rozvoje

Z tabulky je patrné, že prioritní oblast LIDĚ a především opatření oL.1 - Zlepšení občanské
vybavenosti a služeb, je provázáno se všemi opatřeními z jednotlivých prioritních oblastí; toto
potvrzuje skutečnost, jakou prioritu má základní veřejná infrastruktura ve strategii, jak podmiňuje
celkovou kvalitu života, současně podmiňuje globální cíl strategie - zajistit vyvážený a trvale
udržitelný rozvoj území regionu MAS.
Také prioritní oblast MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) je provázána se
všemi jednotlivými opatřeními a prolíná se tak celou Strategií, vytváří rámec systému řízení
realizace strategie.
Výrazné pozitivní synergické vazby na další opatření má dále například i opatření oZ 7 Vzdělávání
a osvěta, participace obyvatel, které zahrnuje Vzdělávání a osvětu v environmentálních oblastech a
Participativní metody v územním plánování, sdílení dobré praxe apod., nebo dále oZ 6 Plánování,
které zohledňuje trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje.
V dalších tabulkách je znázorněna pro bližší přiblížení provázanost jednotlivých podopatření v rámci
jednotlivých prioritních oblastech.
Grafické znázornění provázanosti podopatření prioritní oblasti LIDÉ v rámci SCLLD:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

PRIORITNÍ OBLAST LIDÉ
L.1.1. L.1.2. L.2.1. L.2.2. L.3.1. L.3.2. L.4.1. L.4.2.

PODOPATŘENÍ

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.

Všechny opatření a podopatření prioritní oblasti LIDÉ mají mezi sebou pozitivní synergické vazby,
navzájem spolu souvisí a doplňují se v rámci SCLLD, kromě L.4.2. Podpora SDH, které je
zaměřené pouze na podporu jedné – velmi významné - skupiny obyvatel; problémy při realizaci
SCLLD může přinést fakt, že celé oL.4 - Podpora místních spolků, ani není zahrnuto do možností
dotační podpory z operačních programů 2014-2020, tedy ani v programových rámcích SCLLD; je
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na MAS a jejích regionálních partnerech, aby řešili podporu místních spolků včetně SDH jinými
prostředky.
Grafické znázornění provázanosti podopatření prioritní oblasti PODNIKÁNÍ v rámci SCLLD:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

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

PODOPATŘENÍ

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.

Všechna opatření a podopatření prioritní oblasti PODNIKÁNÍ mají mezi sebou pozitivní synergické
vazby, tvoří logický systém, navzájem spolu souvisí a doplňují se v rámci SCLLD.

Grafické znázornění provázanosti podopatření prioritní oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v rámci
SCLLD:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

Prostranství a zeleň

Z.1.1.

Úpravy krajiny

Z.1.2.

Struktura lesů

Z.1.3.

Místní komunikace

Z.2.1.

Vodovody a kanalizace

Z.2.2.

Cyklostezky a cyklotrasy
Další technická
infrastruktura
Snižování energetické
náročnosti objektů a
emisí
Zvyšování energetické
soběstačnosti regionu

Z.2.3.

Odpadové hospodářství
Lokální dopravní
obslužnost

Z.4.1.

Z.7.2.

Z.7.1.

Z.6.1.

Z.5.2.

Z.5.1.

Z.4.1.

Z.3.2.

Z.3.1.

Z.2.4.

Z.2.3.

Z.2.2.

Z.2.1.

Z.1.3.

PODOPATŘENÍ

Z.1.2.

Z.1.1.

PRIORITNÍ OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z.2.4.

Z.3.1.
Z.3.2.

Z.5.1.
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Elektromobilita
Plánování zohledňující
trvalou udržitelnost a
environmentální aspekty
rozvoje
Vzdělávání a osvěta v
environmentálních
oblastech

Z.5.2.

Participativní metody

Z.7.2.

Z.6.1.

Z.7.1.

Jednotlivá opatření a podopatření prioritní oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ mají mezi sebou a v rámci
SCLLD většinou neutrální vztah (nejsou na sobě závislé a neovlivňují se přímo), s výjimkou
podopatření Z.6.1. - Plánování zohledňující trvalou udržitelnost a environmentální aspekty rozvoje,
které je z hlediska prioritní oblasti profilové.
Logické vazby vytváří v rámci jednoho opatření jednotlivá podopatření, která při realizaci projektů
obvykle souvisí technicky, např. Z.2.1. - Místní komunikace, Z.2.2. - Vodovody a kanalizace,
Z.2.3. - Cyklostezky a cyklotrasy, Z.2.4. - Další technická infrastruktura; doplňkově se pak váží
k podopatření Z.1.1. - Prostranství a zeleň (doplňková aktivita – Zelená infrastruktura).
Vysokou míru provazby indikují také inovativní podopatření Z.3.2. - Zvyšování energetické
soběstačnosti regionu, a Z.5.2. – Elektromobilita, ve vazbě na vzdělávací a participativní aktivity
v rámci podopatření Z.7.1.- Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech, a Z.7.2.Participativní metody.
Grafické znázornění provázanosti podopatření prioritní oblasti CESTOVNÍ RUCH v rámci
SCLLD:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

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

PODOPATŘENÍ

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.

Všechny opatření a podopatření prioritní oblasti CESTOVNÍ RUCH mají mezi sebou pozitivní
synergické vazby, navzájem spolu souvisí a doplňují se v rámci SCLLD, vyjma podopatření Živé
kulturní dědictví a Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, které mají mezi sebou –
zcela logicky - neutrální vztah.
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Grafické znázornění provázanosti opatření prioritní oblasti MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A
SPOLUPRÁCE v rámci SCLLD:
(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

oM.7.

oM.6.

oM.5.

oM.4.

oM.3.

oM.2.

oM.1.

PRIORITNÍ OBLAST MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE

PODOPATŘENÍ

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

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

Všechny opatření a podopatření prioritní oblasti MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE
(M.A.S.) mají mezi sebou pozitivní synergické vazby, navzájem spolu souvisí a doplňují se v rámci
SCLLD.

Opatření prioritní oblasti MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE ve vazbě na
opatření dalších prioritních oblastí SCLLD

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

oM.7
.

oM.6
.

oM.5
.

oM.4
.

oM.3
.

OPATŘENÍ

oM.2
.

oM.1
.

(pozn.: zelenou barvou jsou označeny pozitivní synergické vazby jednotlivých opatření, modrou
barvou označena neutrální vztah v rámci SCLLD )

oL 1
oL 2
oL 3
oL 4
oP 1
oP 2
oZ 1
oZ 2
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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

oZ 3
oZ 4
oZ 5
oZ 6
oZ 7
oC 1
oC 2

Všechna opatření prioritní oblasti MEZISEKTOROVÉ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.) mají
výrazné vazby „napříč“ opatřeními dalších prioritních oblastí SCLLD a vytváří rámec systému řízení
realizace strategie.
Celkový přehled hlavních interních indikátorů MAS (měřitelných cílů) určených pro vnitřní
postupy jak sledovat výstupy a výsledky jednotlivých podopatření 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 indikátor
1
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

Podpora spolkových aktivit a dobrovolnictví

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Podpora SDH

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Podnikání

počet
obj.

pr.místa

počet
proj.

dopady UR

Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing

počet
obj.

inovační

počet
proj.

dopady UR

Vzdělávání pro zvýšení kvalifikace

počet
obj.

inovační

počet
proj.

pr.místa

Kooperace zaměstnavatelů se školami

počet
obj.

inovační

počet
proj.

dopady UR

Prostranství a zeleň

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

počet
obj.
počet
obj.

počet
obcí
počet
obcí

počet
proj.
počet
proj.

PODOPATŘENÍ

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
.

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

Úpravy krajiny

Z.1.3 Struktura lesů

dopady UR
dopady UR
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.
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
.

Místní komunikace

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Vodovody a kanalizace

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Cyklostezky a cyklotrasy

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Další technická infrastruktura

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Snižování energetické náročnosti objektů a emisí

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Zvyšování energetické soběstačnosti regionu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Odpadové hospodářství

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Lokální dopravní obslužnost

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Vzdělávání a osvěta v environmentálních oblastech

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Participativní metody

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Obnova památek

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Muzejní a galerijní expozice

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Živé kulturní dědictví

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

Rozvoj služeb v cestovním ruchu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

dopady UR

Řízení a propagace cestovního ruchu a turismu

počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.

návštěvno
st

počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.
počet
obj.

počet
obcí

počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.
počet
proj.

Elektromobilita
Plánování zohledňující TUR a environmentální
aspekty rozvoje

Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

M.1. MAS jako servisní organizace
M.2. Místní Agenda
M.3. Vzdělávání
M.4. Zaměstnanost
M.5. Podpora podnikání
M.6. Mezisektorová spolupráce
M.7. Regionální a mezinárodní spolupráce platforem
(barevně označená opatření zařazená do
Programových rámců SCLLD)
(zařazeno do projektů spolupráce a dalších projektů
MAS)

partner.
kat. MA
partner.
partner.
partner.
partner.
partner.

dopady UR
dopady UR
dopady UR
dopady UR
dopady UR
dopady UR
dopady UR
dopady UR

indikátory dle Programových rámců
jsou
uvedeny v kapitole C.-IV.
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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

Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru).
MAS-ČI
01.(xy)
02.(xy)

03.(xy)
04.(xy)
05.(xy)
06.(xy)
07.
08.(xy)
09.

Další indikátory výstupů a výsledků - MAS
Počet podpořených (projektů/ realizátorů projektů/ obcí/ zapojených
partnerů/projektů spolupráce..)
Objemové indikátory (počet rekonstr./ vystav./ bezbarier./ vybavených objektů,
systémů VS, IZS, komunit.centra,sítí; počet sociálních bytů; kapacity – soc.sl., další
služby; počet moder./ vybavených objektů SDH….)
Kvalitativní indikátory (služby VS, soc.služby; další služb; počet vytvoř. sítí;
vzděláv.systémy; MŠ, ZŠ; další služby; počet využitých šablon OPVVV)
Dopady UR - indikátor přínosů pro soc.začleňování, UR, RP
Počet inovací - inovační indikátory (počet nových živností/nových produktů,
inovací…)
Počet vytvořených pracovních míst (z toho ženy/muži,…)
Počet vytvořených strategických dokumentů
Počet osvětových akcí (akce, publikace, medializace,..)
Návštěvnost regionu

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 (viz popis inovací v rámci SCLLD dále v této kapitole).

146

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
Interní sadu indikátorů doplňují závazné indikátory pro projekty realizované prostřednictvím
Programových rámců SCLLD (odpovídá jednotlivým operačním programům – IROP, OP
Zaměstnanost, a Programu rozvoje venkova); tyto indikátory budou evidovány dle kódů NČI2014+.

INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ – PRIORITNÍCH
OBLASTÍ SCLLD – A OPATŘENÍ (PŘÍP. PODOPATŘENÍ) SCLLD
ZAŘAZENÝCH DO JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD
Specifický
cíl SCLLD
Prioritní
oblast

Opatření/
Podopatření
/
Aktivita
SCLLD

IDENTIFIKACE programu

Program

L.1.2.

IROP

Identifikace indikátorů

Prioritní
osa OP/

Investiční
priorita OP

Specifický
cíl OP/

Kód
NČI2014+

Priorita

Prioritní

operace

(výstup/

Unie

oblast

PRV

výsledek)

PO 2

IP 9a

SC 2.1

SC 1

L.3.1.1.

OP Z

IROP

PO 2

PO 2

IP 9vi

IP 10

SC 2.4

LIDÉ

L.3.1.3.

L.3.2.

P.1.1.1.
SC 2

P.1.1.2.

IROP

OP Z

PRV

PRV

PO 2

PO 2

M19

M19

IP 10

IP 9vi

19.1.b

17.1.b

SC 2.4

SC
2.3.1

19.2.1.

19.2.1.

PODNIKÁN
Í

P.1.1.3.

PRV

M19

17.1.a

19.2.1.

Cílová
hodnota

Klienti

výsledek

245

5 54 01

výstup
výstup
výstup

5
2
2

62000

Zázemí
Služby
Zařízení
Projekty
NNO

výstup

67001

Místa

výstup

60000

Účastníci

výstup

55102

Zařízení

výstup

67010

osoby

výsledek

7
40
10
2
350

5 00 20

%

výsledek

90,5

5 00 00

Zařízení

výstup

5 00 01

Osoby

výstup

5 00 30

%

výsledek

5 00 30

%

výsledek

5 00 00

Zařízení

výstup

5 00 01

Osoby

výstup

5
110
5
5
3
45

67010

Osoby

výsledek

80

67001

Místa

výstup

45

60000

Účastníci

výstup

70

50001

Osoby

výstup

8

62000

Projekty

výstup

3

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

0

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

2

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

3

5 51 01
L.1.2.

Typ
indikátoru

6 75 10
5 54 02

SC
2.3.1

Měrná
jednotka
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P.1.1.4.

PRV

M19

26.

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

93701

počet

výstup

5

94800

počet

výsledek

0

93102

počet

výstup

2

93701

počet

výstup

9 10 10

Návštěvy/rok

výsledek

2
2750000
0

9 10 05

Návštěvy/rok

výstup

1500

SC 4

9 05 01

objekty

výstup

1

CESTOVNÍ
RUCH

9 06 01

revitalizace

výstup

1

9 08 01

realizace

výstup

1

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

3

62000

projekt

výstup

1

SC 5

60000

Účastníci

výstup

4

M.A.S.

50130

osoby

výsledek

7

50105

podniky

výstup

1

92501

EUR

výstup

66459

C.2.1.1.

oM.4.

oM.7.

PRV

OP Z

PRV

M19

PO 2

M19

19.1.b

19.2.1.

IP 9vi

SC
2.3.1

44.

19.3.1.

POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE

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“ prioritních oblastí LIDÉ – PODNIKÁNÍ –
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – CESTOVNÍ RUCH.
Proto jsou uvedené principy součástí hodnocení projektů i
celkové SCLLD.

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
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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.
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.
Pro realizaci animačních aktivit využijeme standardizovaných procesů MAS; tento postup
propojuje marketingovou inovaci s inovacemi produktovými, procesními i organizačními v
rámci SCLLD a MAS.
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C.-III. VAZBY NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY

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
vzdělávání 2010-2013

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

9

Státní politika životního prostředí
ČR 2012-2020

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

Koncepce podpory transformace
15
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

25

Marketingová koncepce
cestovního ruchu 2012 - 2020

Koncepce podpory malých a
středních podnikatelů 20142020

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

http://databaze-strategie.cz/cz/mpo/strategie/koncepce-podporymalych-a-strednich-podnikatelu-2014-2020
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26

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

Strategie mezinárodní
27 konkurenceschopnosti ČR 20122020

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

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

32

Koncepce ochrany obyvatelstva
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)

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-vstoleti_2461_1101_5.html

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

39

40

http://databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/narodni-akcni-planprevence-detskych-urazu-na-leta-2007-2017?typ=download

Státní politika životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi
ČR 2012-2020
Státní program ochrany přírody
a krajiny ČR 2009-2020

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

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]=
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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

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/

POV Černá v Pošumaví

obecní úřad

11

12

13
14
15
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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/

21

22

23

24

25

26

Horní Planá - územní plán

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

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/

31

Sedlec - územní plán

obecní úřad

32

Černá v Pošumaví - územní plán

obecní úřad

33

Frymburk - územní plán

úřad městysu

27

28

29

30
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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

53

Nová Pec - územní plán

obecní úřad

54

Olešník - územní plán

obecní úřad

55

Truskovice - územní plán

obecní úřad

43
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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)

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.
Z hlediska preferenčních kritérií bude pro jednotlivé programové rámce definována škála
preferenčních kritérií, hodnocení všech projektů bude primárně založeno na posouzení socio-
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ekonomických 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.
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 Programového rámce SCLLD – OP Zaměstnanost bude realizována v rámci tzv.
klíčového projektu MAS, zaměřeného na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
podporu flexibilních forem zaměstnání, realizaci nových či inovativních nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti, podporu vytváření nových pracovních míst, umisťování na uvolněná pracovní místa
a prostupné zaměstnávání, popř. také zprostředkování zaměstnání (fiche 3 PR OPZ SCLLD
„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.
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.
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Programový rámec SCLLD MAS Rozkvět – IROP: (Integrovaný regionální operační
program)

PRIORITNÍ OBLASTI, OPATŘENÍ, PODOPATŘENÍ A AKTIVITY ZAHRNUTÉ DO
PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP:
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.

doprovodné opatření

ZIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Z.1.1.4.

IROP 2.1
IROP 2.4.

Zelená infrastruktura (doprovodné opatření)

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

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.2.)
L.3.1.1.
L.3.1.3.
C.1.1.3.

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
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:

Alokace dotace SCLLD

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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Programový rámec IROP – fiche 1 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Specifický cíl
strategie:

Prioritní oblast: LIDÉ
Cíl: Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS

Název opatření:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Opatření SCLLD: oL.1. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Podopatření SCLLD: L.1.2. Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších
služeb pro občany
Aktivity SCLLD: L.1.2.1 Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb zajištění vybavení provozu, vč. terénních služeb a komunitních center
L.1.2.2 Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - infrastruktura
(rekonstrukce, výstavba), vč. komunitních center
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím
zajištění dostatečných kapacit objektů sociálních služeb a jejich vybavení,
včetně terénních služeb a komunitních center
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečných
kapacit sociálních služeb, včetně zřizování komunitních center.
Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o
sociálních službách:
 osobní asistence,
 pečovatelská služba,
 odlehčovací služba,
 raná péče,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 tísňová péče,
 denní stacionář,
 sociálně terapeutická dílna,
 sociální rehabilitace,
 centrum denních služeb,
 služba následné péče,
 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením,
 týdenní stacionář,
 domov pro osoby se zdravotním postižením,
 domov se zvláštním režimem.
Doplňkové aktivity (zeleň).
 kraje,
 organizace zřizované kraji,
 organizace zakládané kraji,
 obce,
 organizace zřizované obcemi,
 organizace zakládané obcemi,
 dobrovolné svazky obcí,
 organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 nestátní neziskové organizace,
 církve,
 církevní organizace.

Vazba na specifický
cíl IROP:
Popis opatření:
Typy projektů:

Příjemci podpory:
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Minimální
a maximální výše:
Principy
preferenčních
kritérií:

Výsledky:

MAS bude informovat o minimální a maximální výši celkových způsobilých
výdajů a stanovení limitů až v konkrétní výzvě.
 zvýšení okamžitých kapacit služeb
 zvýšení počtu poskytovaných sociální služby
 zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti zařízení
 inovativnost
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
Preferenční kritéria budou podrobně stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů:
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální péči
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
5 51 01 Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
Indikátor výsledků:
6 75 10 Kapacita služeb a sociální péče

Programový rámec IROP – fiche 2 - ŠKOLSTVÍ
Specifický cíl
strategie:
Název opatření:

Vazba na specifický
cíl IROP:
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Prioritní oblast: LIDÉ
Cíl: Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS
ŠKOLSTVÍ
Opatření SCLLD: oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu,
neformálního vzdělávání a volného času
Podopatření SCLLD: L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální
vzdělávání a volný čas
Aktivita SCLLD: L.3.1.1. Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských
zařízení a vybavení pro zkvalitnění vzdělávání
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím
zajištění dostatečných kapacit MŠ a kvalitního zázemí pro výuku na ZŠ pro
zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a
poptávky na regionálním trhu práce.
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečných
kapacit MŠ.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben,
pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení,
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně
vyloučeným osobám.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou vzdělávání na ZŠ (v oblastech komunikace v cizích
jazycích, oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi)
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu
Rozšiřování kapacit ZŠ
Doplňkové aktivity (zeleň).
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního
 obce
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Minimální
a maximální výše:
Principy
preferenčních
kritérií:

MAS bude informovat o minimální a maximální výši celkových způsobilých
výdajů a stanovení limitů až v konkrétní výzvě.
 nedostatek kapacit
 zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti vzděl. zařízení
 inovativnost
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
Preferenční kritéria budou podrobně stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů:
5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávací
zařízení

Výsledky:

Indikátor výsledků:
5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

Programový rámec IROP – fiche 3 – PRORODINNÉ SLUŽBY
Specifický cíl
strategie:
Název opatření:

Vazba na specifický
cíl IROP:
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Prioritní oblast: LIDÉ
Cíl: Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS
PRORODINNÉ SLUŽBY
Opatření SCLLD: oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu,
neformálního vzdělávání a volného času
Podopatření SCLLD: L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální
vzdělávání a volný čas
Aktivita SCLLD: L.3.1.3. Služby péče o děti a podpory rodiny infrastruktura, vybavení
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Zvýšení kvality života obyvatel území regionu MAS prostřednictvím
zajištění dostatečných kapacit kvalitních a cenově dostupných zařízení
péče o děti do 3 let a dětské skupiny, podpora sociální inkluze, podpora
zájmového a neformálního vzdělávání mládeže pro zajištění rozvoje
klíčových kompetencí
Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečných
kapacit kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do 3 let,
dětské skupiny.
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben
a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání (v oblastech
komunikace v cizích jazycích, oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi).
Doplňkové aktivity (zeleň).
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního
 zařízení péče o děti do 3 let
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti
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Minimální
a maximální výše:
Principy
preferenčních
kritérií:

Výsledky:

předškolního vzdělávání a péče o děti
 obce
 organizace zřizované obcemi
 organizace zakládané obcemi
 nestátní neziskové organizace
 církve
 církevní organizace
MAS bude informovat o minimální a maximální výši celkových způsobilých
výdajů a stanovení limitů až v konkrétní výzvě.
 prokazatelný nedostatek kapacit (oblast předškolního vzdělávání)
 zvýšení kapacity zařízení
 inovativnost
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
 tvorba nových pracovních míst
Preferenční kritéria budou podrobně stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů:
5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01 Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávací
zařízení
Indikátor výsledků: 5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací
systém

Programový rámec IROP – fiche 4 - PAMÁTKY
Specifický cíl
strategie:
Název opatření:

Vazba na specifický
cíl IROP:
Popis opatření:
Typy projektů:

Příjemci podpory:
Minimální

Prioritní oblast: CESTOVNÍ RUCH
Cíl: Zvýšit atraktivitu regionu MAS a jeho návštěvnost
PAMÁTKY
Opatření SCLLD: oC.1. Ochrana kultur. a přírod. dědictví a místních tradic
Podopatření SCLLD: C.1.1. Obnova památek
Aktivita SCLLD: C.1.1.3. Obnova národních kulturních památek
SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Zvýšení atraktivity regionu MAS prostřednictvím revitalizace národních
kulturních památek a jejich zpřístupnění
Revitalizace souboru vybraných památek – národních kulturních památek
zapsaných na seznamu k 1.1.2014
Součástí revitalizace budou opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění,
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek
(zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků), odstraňování přístupových
barier, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restaurování
památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových
expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a
zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných
objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Doplňkové aktivity (zeleň).
vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v
katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících
MAS bude informovat o minimální a maximální výši celkových způsobilých
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a maximální výše:
Principy
preferenčních
kritérií:

Výsledky:

výdajů a stanovení limitů až v konkrétní výzvě.
 Projekt řeší stavebně-technický stav památky
 Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky
 Projekt řeší dobu zpřístupnění památky
 Projekt řeší obnovu památkových hodnot památky
 Projekt řeší obnovu parků a zahrad u památek
 Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení
 Projekt řeší rekonstrukci nebo budování expozic a depozitářů
 Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo mobiliáře, včetně
zpřístupnění výstupů digitalizace
Preferenční kritéria budou podrobně stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů:
9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a
přírodních památek
9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů
9 06 01 - Počet revitalizací přírodního dědictví
9 08 01 - Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření
Indikátor výsledků: 9 10 10 - Počet návštěv NKP/rok

.
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Programový rámec SCLLD MAS Rozkvět – OPz: (Operační program Zaměstnanost)
PRIORITNÍ OBLASTI, OPATŘENÍ, PODOPATŘENÍ A AKTIVITY ZAHRNUTÉ DO
PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ:
PRIORITNÍ
OBLAST

LIDÉ
L.1.2.1.
L.1.2.3.
LIDÉ
L.3.2.7.
L.3.2.8.
M.4.
M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.8.

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
Zaměstnanost
Provoz regionální burzy práce
Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost),
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
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 /
PODOPATŘEN
Í SCLLD
(aktivity)

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)
L.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.8.)

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

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, 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
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Verze 2 (maximální alokace – zapracována do finančního plánu SCLLD):
OPATŘENÍ /
PODOPATŘEN
Í SCLLD
(aktivity)

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)
L.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.8.)

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, 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

.

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – fiche 1
Název: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Popis fiche: Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu a
provozních nákladů, vč. terénních služeb a komunitních center
Prioritní oblast SCLLD: LIDÉ
Opatření SCLLD: oL.1. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Podopatření SCLLD: L.1.2. Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Aktivity SCLLD: L.1.2.1. (Udržení /vznik nových/ rozšíření sociálních služeb – zajištění vybavení
provozu, vč. terénních služeb a komunitních center), L.1.2.3. (Udržení /vznik nových/ rozšíření
sociálních služeb – provozní náklady, vč. komunitních center)
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož přispívá k lepší dostupnosti
sociálních služeb ve venkovském regionu MAS a zvyšuje zapojení místních aktérů do řešení
místních problémů v oblasti sociálního začleňování.
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Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cílů opatření
Cílem opatření v rámci fiche Programového rámce OP Z v rámci SCLLD MAS Rozkvět je udržení
stávajících sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit stávajících druhů
sociálních služeb i zprovoznění nově poskytovaných druhů sociálních služeb, případně vznik
nových poskytovatelů sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu
zákona o sociálních službách, eventuálně dalších doprovodných služeb.
Problémem v oblasti sociálních služeb je v současné době podkapitalizace a nevyhovující systém
zajištění financování provozů sociálních služeb.
Kromě zvýšení kapacit poskytovatelů sociálních služeb je potřeba rozšiřovat spektrum terénních
sociálních služeb a propagovat je mezi potenciálními uživateli a vytvořit lokální komunitní centra.
Více viz kapitola Sociální služby a zdravotnictví v Analytické části Strategie.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, podopatření a aktivit – včetně provázanosti
na ostatní operační programy
Aktivity zahrnuté v rámci fiche - L.1.2.1. (Udržení /vznik nových/ rozšíření sociálních služeb –
zajištění vybavení provozu, vč. terénních služeb a komunitních center) a L.1.2.3. (Udržení /vznik
nových/ rozšíření sociálních služeb – provozní náklady, vč. komunitních center) – se vzájemně
doplňují; umožní zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb, rozšířit sociální služby dle potřeb
regionu a také zajistit chod nově zřízených komunitních center.
Aktivity zahrnuté v rámci fiche jsou přímo provázány s dalšími aktivitami v rámci podopatření
L.1.2., konkrétně aktivitami L.1.2.2.
Udržení /vznik nových/ rozšíření sociálních služeb –
infrastruktura (rekonstrukce, výstavba), vč. komunitních center (pozn.: toto podopatření je zahrnuto
do Programového rámce IROP v rámci SCLLD).
D) Priorizace navrhovaných opatření
Z analytické části strategie a provedených místních šetření vyplývá potřeba intenzivněji podporovat
rozvoj ambulantních sociálních služeb, důležitost podpory terénních služeb spatřujeme především v
zajištění co nejdelšího setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí. Ve venkovském
prostředí regionu MAS Rozkvět je nabídka těchto služeb velmi omezená, jejich provoz a rozvoj
dlouhodobě ohrožují především nestabilní podmínky financování.
Současně je identifikována potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti
prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb a rozvoje komunitních center; tyto služby a centra
v regionu nejdou dostupné vůbec.
Proto řadí MAS tyto aktivity mezi prioritizovaná opatření strategie.
Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 6 900 000 Kč z finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 13 007 000 Kč). Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky 6 900 000 Kč:



DOSTUPNOST SLUŽEB - Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb sociálních
služeb - provozní náklady, vč. komunitních center
KVALITA SLUŽEB - Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení
provozu, vč. terénních služeb a komunitních center
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b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření:
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) – s ohledem
na celkový počet obcí regionu MAS (30obcí, z toho některé zařazené mezi strukturálně postižené),
strukturu obyvatelstva a celkově výrazně periferní charakter regionu je indikována vysoká absorpční
kapacita pro tyto aktivity.
A dále přichází v úvahu rozšíření fiche o další aktivity v rámci podopatření L.1.2. Zlepšení stavu
sociálních služeb a dalších služeb pro občany, které jsou relevantní pro podporu z OP Z; jednalo by
se o aktivitu L.1.2.6. Podpora dalších podpůrných služeb mimo zákon o soc. službách - provozní
výdaje a aktivitu L.1.2.7. Podpora osob pečujících o dalšího závislého člena rodiny (pozn.: došlo by
také k rozšíření cílových skupin).
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Časová harmonogram realizace opatření deklarují 2 níže uvedené tabulky- Harmonogram výzev a
Plán čerpání dotace (odvozeno od předpokládaných žádostí o platbu individuálních žadatelů).
Plán financování - HARMONOGRAM VÝZEV
Rok (měsíc)
2016 (10)

Alokace výzvy (v tis. Kč)
3 450,00
0,00

2017

3 450,00

2018 (07)

0,00

2019 - 2023

6 900,00
Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
Alokace výzvy vyhlašované v roce 2016 je indikativní, cílem MAS je zajisti v technicky nejkratší
lhůtě implementaci Programového rámce OP Zaměstnanost, samozřejmě s ohledem na potřebnou
kvalitu a potřebnost projektů.

Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu)

rok

fiche

Celkové způsobilé výdaje
(tis. Kč)

Z toho: příspěvek Unie
(tis. Kč)

Z toho: národní veřejné zdroje
(tis. Kč)

6 900,00

5 865,00

1 035,00

2016

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

2017

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

2 070,00

1 759,50

310,50

2018

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

1 380,00

1 173,00

207,00

2019

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

1 380,00

1 173,00

207,00

-

-

-
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2020

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

1 380,00

1 173,00

207,00

2021

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

690,00

586,50

103,50

2022

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

-

-

-

2023

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

-

-

-

F) Popis možných zaměření projektů

Vybavení provozu stávajících sociálních služeb

Zavedení nové sociální služby dle režimu zákona o sociálních službách

Zajištění provozních nákladů stávajících sociálních služeb

Rozšíření terénních sociálních služeb

Zajištění vybavení provozu a provozních nákladů komunitních center

Zavádění komunitní sociální práce a aktivit realizovaných v komunitních centrech
(také nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., jako doplněk registrovaných sociálních
služeb)
G) Podporované cílové skupiny
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 Osoby s kombinovanými diagnózami
 Osoby pečující o malé děti
 Osoby pečující o jiné závislé osoby
 Rodiče samoživitelé
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 Osoby ohrožené předlužeností
 Ohrožené osoby do 18 let věku
 Národnostní menšiny
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory


Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (bez rozdílu právní subjektivity, včetně nestátních neziskových organizací)
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Dobrovolné svazky obcí
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
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I) Absorpční kapacita MAS
V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět v sociální oblasti, na základě
výstupů z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS
existuje poptávka po realizaci projektů zaměřených na sociální služby, a to jak ze strany
poskytovatelů, obcí i uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb.
Na území MAS Rozkvět aktuálně působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou
schopni zrealizovat projekty, které jsou potřebné pro rozvoj území v oblasti sociálních služeb a
sociálního začleňování; dále je možné rozšíření působnosti poskytovatelů služeb do obcí regionu
MAS Rozkvět, a připravuje se vznik nových poskytovatelů služeb v místě; více viz kapitola Sociální
služby a zdravotnictví v Analytické části Strategie.
J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z

Vliv opatření na horizontální témata rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost žen a muž i
horizontální téma udržitelný rozvoj je pozitivní, aktivity budou zaměřeny na zlepšení přístupu
obyvatel na venkově ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a službám podporujícím sociální
začleňování, podporována budou řešení (projekty) zohledňující všechny významné aspekty
(sociální, ekonomické i životní prostředí), dlouhodobě efektivní a trvale udržitelné.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
 realizace projektu NNO
 zvýšení počtu uživatelů (klientů)
 vytvoření/ zvýšení okamžité kapacity sociální služby
 vznik komunitního centra
 inovativnost
 tvorba nových pracovních míst
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
 dlouhodobá udržitelnost
Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.

L) Indikátory
Identifikace indikátorů

Hodnoty indikátorů

Kód

Název

Měrná

Typ

Výchozí

Datum

Cílová

Datum

Milník

NČI2014+

indikátoru

jednotka

indikátoru

hodnota

výchozí

hodnota

cílové

31.12.2018

hodnoty

hodnoty

(je-li ŘO

10

31.12.
2021
31.12.
2021

2

31.12.

(výstup/
výsledek)

vyžadován)

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

60000

Celkový počet účastníků

účastníc
i

výstup

0

7.4.
2016
7.4.
2016

Počet podpořených komunitních zařízení

výstup

0

7.4.

55102

40

10
5
1
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center

2016

2021

62000

Počet projektů, které zcela nebo
zčásti provádějí sociální partneři
nebo nestátní neziskové
organizace

projekty

výstup

0

7.4.
2016

7

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

205

31.12.
2014

350

31.12.
2021
31.12.
2021

4

Ne

Poznámky - hodnoty indikátorů:

Hodnota indikátoru 67001 – Kapacita podpořených služeb – bude vykazována jako tzv. okamžitá
kapacita podpořených služeb (de facto technické parametry pro poskytování podpořených služeb
komunitních center, kde budou realizovány aktivity komunitní práce + nové kapacity sociálních
služeb provozovaných mimo komunitní centra)

Hodnota indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků – identifikovaní účastníci s podporou nad 40
hodin (celkové zapojení osoby do 1 projektu se započítává pouze 1x; zapojení osoby v různých
projektech je možná)

Počet podpořených komunitních center – indikátor 55102 – je relevantní také plánové podpoře 2
komunitních center z Programového rámce IROP SCLLD.

Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů upraven vzhledem k termínu předložení doplněné
SCLLD na základě výzvy k doplnění při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti; datum
cílové hodnoty je uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny
dosažení indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).
M) Analýza rizik opatření

Typ/ Popis rizika
Finanční: Zpoždění čerpání alokace

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

3

5

15

Zásobník projektů, převis
poptávky po financování dalších
aktivit (sociální služby)

4

5

20

Zařazeno do rozpočtu SCLLD,
plánováno v harmonogramu,
databáze hodnotitelů

na vznik komunitních center (KC),
např. z důvodu zpoždění IROP
(související investice) nebo chybějící
metodiky pro KC

Organizační: Nutnost zajistit
kvalifikované hodnotitele, odborné
proškolení výběrové komise a správní

Opatření na eliminaci
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rady

Právní: Změny pravidel OP Z

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace (žadatele –
MAS-OP), odběr novinek z www,
včasná aplikace

4

5

20

komunikace (žadatele –MAS;
žadatel – KÚ), systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

v průběhu implementace

Věcná: Zdlouhavé zařazování
jednotlivých poskytovatelů sociálních
služeb do střednědobého plánu

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – fiche 2
Název: PRORODINNÁ OPATŘENÍ
Popis fiche: Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit a trávení volného
času dětí a mládeže - provozní výdaje
Prioritní oblast SCLLD: LIDÉ
Opatření SCLLD: oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného
času
Podopatření SCLLD: L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného
času
Aktivity SCLLD: L.3.2.7. (Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje), L.3.2.8. (Podpora
mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje)
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož přispívá k řešení otázek
sociálního začleňování ve venkovských oblastech a vyššímu využití ekonomického potenciálu
venkova zlepšením dostupnosti služeb pro rodiny a prorodinných opatření, nepřímo podporuje
zvyšování zaměstnanosti na místní úrovni a také přispívá ke zlepšení spolupráce místních aktérů
při řešení lokálních problémů, a to prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (navazující
řešení, orientace na věkové skupiny předškolního i mladšího školního věku).
Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cíle opatření
Cílem opatření v rámci fiche Programového rámce OP Z v rámci SCLLD MAS Rozkvět je především
zavést prorodinné služby péče o děti v předškolním věku, konkrétně dětské skupiny a profesionální
chůvy, které v regionu MAS zcela chybí, a služby pro děti v mladším školním věku, které jsou
poskytovány v regionu MAS pouze omezeně (pozn.: tyto funkce alternují nyní v obcích často
neformální „mateřské“ kluby, sbory dobrovolných hasičů a prací s mládeží také sportovní kluby).
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Realizace opatření nepřímo podpoří zaměstnanost rodičů s malými dětmi a osob pečujících o jiné
závislé osoby, přímo bude podpořena zaměstnanost osob zapojených do poskytování uvedených
služeb péče o děti.
Velmi omezené kapacity pro volnočasové vyžití dětí souvisí současně se sociální oblastí, mj. na
venkově chybějící prvky prevence rizikových chování, které stále častěji zasahují i věkovou skupinu
dětí mladšího školního věku.
Více viz kapitola Školství, služby pro rodinu v Analytické části Strategie.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření
Aktivity zahrnuté v rámci fiche - L.3.2.7. (Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje),
L.3.2.8. (Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje) –
se vzájemně doplňují; umožní vytvořit nové kapacity a zvýšit kvalitu služeb prorodinných služeb,
určených pro děti v předškolním a mladším školním věku.
Aktivity zahrnuté v rámci fiche jsou přímo provázány s dalšími aktivitami v rámci opatření oL.3.
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času , podopatření
L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství, neformální vzdělávání a volný čas - konkrétně aktivitami
L.3.1.3. Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení (pozn.: toto podopatření je
zahrnuto do Programového rámce IROP v rámci SCLLD).
D) Priorizace navrhovaných opatření
Z analytické části strategie a provedených místních šetření vyplývá potřeba podporovat služby péče
o děti a další služby podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a
mládeže, i vzhledem k tomu, že tato prorodinná opatření současně přímo vytváří nová pracovní
místa a živnosti a nepřímo podporují zaměstnanost rodičů.
Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 2 900 000 Kč z finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 13 007 000 Kč).Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky 2 900 000 Kč:



DĚTI V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU: Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času
dětí a mládeže - provozní výdaje
DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU: Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření –
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) a dále
navrhujeme rozšíření o další aktivity v rámci podopatření L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality
vzdělávání a aktivního trávení volného času, které jsou relevantní pro podporu z OP Z (aktivit
L.3.2.6. Kooperační projekty škol, podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání, L.3.2.4.
Budování systému podpory dětí a žáků při průchodu vzdělávacím systémem, aktivizace CS).

173

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Časová harmonogram realizace opatření deklarují 2 níže uvedené tabulky- Harmonogram výzev a
Plán čerpání dotace (odvozeno od předpokládaných žádostí o platbu individuálních žadatelů).
Plán financování - HARMONOGRAM VÝZEV
Rok (měsíc)
2016 (10)

Alokace výzvy (v tis. Kč)
1 740,00
0,00

2017

1 160,00

2018 (04)

0,00

2019 - 2023

2 900,00

Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
Alokace výzvy vyhlašované v roce 2016 je indikativní, cílem MAS je zajisti v technicky nejkratší
lhůtě implementaci Programového rámce OP Zaměstnanost, samozřejmě s ohledem na potřebnou
kvalitu a potřebnost projektů.
Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu)
Celkové způsobilé výdaje
(tis. Kč)

Z toho: příspěvek Unie
(tis. Kč)

2 900,00
rok

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2 465,00

Z toho: národní veřejné zdroje
(tis. Kč)

435,00

fiche
PRORODINNÉ
SLUŽBY

-

-

-

PRORODINNÉ
SLUŽBY

580,00

493,00

87,00

PRORODINNÉ
SLUŽBY

1 160,00

986,00

174,00

PRORODINNÉ
SLUŽBY

870,00

739,50

130,50

PRORODINNÉ
SLUŽBY

290,00

246,50

43,50

PRORODINNÉ
SLUŽBY

-

-

-

PRORODINNÉ
SLUŽBY

-

-

-

PRORODINNÉ
SLUŽBY

-

-

-
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F) Popis možných zaměření projektů
 Podpora zařízení doplňujících chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin – pro děti mladšího školního věku
 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – vznik, transformace a provoz
dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby
vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)
 Individuální péče o děti – vzdělávání chův (podpora akreditovaných rekvalifikací a
příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 S., o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vč. vykonání zkoušky)
G) Podporované cílové skupiny
 ženy ohrožené na trhu práce
 rodiče s malými dětmi
 osoby pečující o jiné závislé osoby
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace
 OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I)

Absorpční kapacita MAS

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět v sociální oblasti, na základě
výstupů z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS
Rozkvět je poptávka po službách péče o děti a prorodinná opatření, podpora mimoškolních aktivit a
trávení volného času dětí a mládeže, především po alternativní formě péče o děti v předškolním a
školním věku, v širokém spektru cílových skupin (především NNO a osob se zájmem o rekvalifikaci
na chůvu; dále obce a školy – zájem řešit volný čas dětí a mládeže; MAS Rozkvět sama se
pokoušela v předchozím plánovacím období získat finanční prostředky na realizaci kurzů pro chůvy;
a samozřejmě rodiny s dětmi).
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J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat

Vliv opatření na horizontální témata rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost žen a mužů i
horizontální téma udržitelný rozvoj je pozitivní, aktivity budou zaměřeny na zlepšení přístupu ke
kvalitním a udržitelným službám péče o děti a na prorodinné aktivity určené pro děti mladšího
školního věku, podporujícím sociální začleňování a zaměstnanost rodičů s dětmi, podporována
budou řešení (projekty) zohledňující všechny významné aspekty (sociální, ekonomické i životní
prostředí), dlouhodobě efektivní a trvale udržitelné.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
 realizace projektu NNO
 počet osob využívajících služby (účastníků)
 vytvoření/zvýšení okamžité kapacity podpořených služeb
 inovativnost
 tvorba nových pracovních míst nebo živnosti
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
 dlouhodobá udržitelnost
Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.

L) Indikátory

Identifikace indikátorů

Hodnoty indikátorů

Kód

Název

Měrná

Typ

Výchozí

Datum

Cílová

Datum

Milník

NČI2014+

indikátoru

jednotka

indikátoru

hodnota

výchozí

hodnota

cílové

31.12.2018

hodnoty

hodnoty

(je-li ŘO

7.4.
2016
7.4.
2016

31.12.
2020
31.12.
2020

(výstup/
výsledek)

vyžadován)

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

0

60000

Celkový počet účastníků

účastníci

výstup

0

osoby

výstup

0

50001

62000
67010

Kapacita podpořených
zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Počet projektů, které zcela
nebo zčásti provádějí sociální
partneři nebo nestátní
neziskové organizace
Využívání podpořených služeb

projekty

výstup

0

osoby

výsledek

0

7.4.
2016
7.4.
2016
7.4.
2016

45
70

40
50

8

31.12.
2020

3

3

31.12.
2020

1

80

31.12.
2020

Ne

Poznámky - hodnoty indikátorů:
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Hodnota indikátoru 67001 – Kapacita podpořených služeb – bude vykazována jako tzv. okamžitá
kapacita podpořených služeb (de facto technické parametry pro poskytování podpořených služeb)
Hodnota indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků – identifikovaní účastníci s podporou nad 40
hodin (celkové zapojení osoby do 1 projektu se započítává pouze 1x; zapojení osoby v různých
projektech je možná)
Hodnota indikátoru 50001 - Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
– bude vykazována dle schválených kapacit (dětské skupiny, chůvy).
Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů upraven vzhledem k termínu předložení doplněné
SCLLD na základě výzvy k doplnění při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti; datum
cílové hodnoty je uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny
dosažení indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).

M) Analýza rizik opatření

Typ/ Popis rizika
Finanční: V případě dětských skupin

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

2

5

10

Zásobník projektů, převis
poptávky po financování dalších
aktivit (kluby, školní družiny,
chůvy)

3

5

15

Zařazeno do rozpočtu SCLLD,
plánováno v harmonogramu,
databáze hodnotitelů

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace (žadatele –
MAS-OP), odběr novinek z www,
včasná aplikace

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS),
motivace a proškolování
žadatelů, systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

nutné potenciální investice do zřízení
prostor.

Organizační: Nutnost zajistit
kvalifikované hodnotitele, odborné
proškolení výběrové komise a správní
rady

Právní: Změny pravidel OP Z
v průběhu implementace

Věcná: Konkurence nabídek
poskytovatelů služeb mimo region
MAS (především příměstské tábory,
popř. chůvy)

Opatření na eliminaci
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PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – fiche 3
Název: ZAMĚSTNANOST
Popis fiche: Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, zprostředkování zaměstnání,
provoz regionální burzy práce; Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné zaměstnávání
Prioritní oblast SCLLD: MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)
Opatření SCLLD: oM.4. Zaměstnanost
Podopatření SCLLD: M.4.4. Provoz regionální burzy práce, M.4.5. Zprostředkování zaměstnání,
M.4.6. Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, M.4.8. Podpora vytváření nových
pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož podporované aktivity přispějí ke
zvýšení míry zapojení lokálních aktérů do řešení místních problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech, zvýšení zaměstnanosti v místě, lepšímu využití
ekonomického potenciálu venkova, také prostřednictvím zavádění inovativních metod a forem
zaměstnávání a zlepšení spolupráce místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti.
Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cíle opatření
Cílem opatření je především podpořit mezisektorovou spolupráci lokálních partnerů na trhu práce,
organizačně podpořit zprostředkování zaměstnání na místní a lokální úrovni (realizace pouze na
úrovni dané MAS) využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost, monitoring
lokálního trhu práce a provozem regionální burzy práce, a také podpora vytváření nových
pracovních míst a flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnávání.
Realizace opatření podpoří zaměstnanost přímo i zprostředkovaně, v rámci zvyšování
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce; opatření může operativně reagovat na místní a lokální potřeby trhu
práce i situaci konkrétních osob, využívat inovativní formy zaměstnávání
i kooperace
zaměstnavatelů – také z tohoto důvodu je toto opatření navrženo pro tzv. klíčový projekt MAS
Rozkvět, z.s..
Region MAS se tomuto tématu věnoval již v předchozím plánovacím období v rámci projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (OP LZZ, mezinárodní kooperace), realizátorem projektu
byla MAS Rozkvět,z.s., za podpory několika partnerů z území MAS.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření
Aktivity zahrnuté v rámci fiche - M.4.4. Provoz regionální burzy práce, M.4.5. Zprostředkování
zaměstnání, M.4.6. Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, M.4.8. Podpora vytváření
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nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání – se vzájemně
doplňují; umožní komplexní řešení, rozsah i kvalitu poskytovaných služeb zaměřených na zvýšení
zaměstnanosti v místě, vytvoření funkční sítě zaměstnavatelů a současně využívat inovativní formy
zaměstnávání – také z tohoto důvodu je toto opatření navrženo pro realizaci tzv. klíčového
projektu MAS Rozkvět, z.s..
Aktivity realizované v rámci fiche navazují také na další podopatření v rámci shodné prioritní oblasti
SCLLD - MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.), především M.6.1. – Organizace
mezisektorové spolupráce, síťování zastřešené MAS, M.3.8. – Zvyšování kvalifikace a rozšiřování
týmu kanceláře MAS, M.1.7. – Sdílení pracovního týmu, sdílení zaměstnanců (adekvátně realizaci
tzv. klíčového projektu MAS a jeho následné udržitelnosti), M.6.6. – Podpora společenské
zodpovědnosti firem, M.5.1. - Informační a poradenský servis pro podnikatele.
Současně mohou nepřímo podpořit realizaci podopatření založených na mezinárodní spolupráci,
především M.4.7. Mezinárodní spolupráce v oblasti trhu práce, sociálních inovací a zaměstnanosti a
M.6.9. Mezinárodní kooperace v oblasti mezisektorové spolupráce (získání zkušeností pro další
sdílení dobré praxe).
Ekonomika a trh práce na území MAS Rozkvět se prolíná všemi pěti prioritními oblastmi SCLLD,
jelikož se jedná o jedno z nosných témat ve Strategii MAS, téma zaměstnanosti, zavedení nových
pracovních míst či podpora partnerů na trhu práce se prolíná téměř všemi opatřeními v rámci
SCLLD.
Toto opatření – fiche – je nepřímo, ale logicky provázáno v rámci SCLLD s opatřeními
Programového rámce PRV, kdy by měly být z prostředků PRV realizována opatření Podpora
živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení), vč. vzniku firem a diverzifikace
činností, dále opatřením Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje
(infrastruktura, vybavení), rozšiřování produkce, opatření Podpora zemědělských podniků investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) anebo opatření Cestovní ruch, obdobně s opatřeními
Programového rámce OP Z – Prorodinné služby a Sociální služby, nebo opatřeními Programového
rámce IROP – Školství… ; v rámci uvedených opatření budou vznikat nová pracovní místa, v širším
spektru oborů i požadovaných kvalifikací.

D) Priorizace navrhovaných opatření
Region MAS se tomuto tématu věnoval již v předchozím plánovacím období v rámci projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (OP LZZ, mezinárodní kooperace), realizátorem projektu
byla MAS Rozkvět,z.s., za podpory několika partnerů z území MAS. Z šetření v rámci vyhodnocení
projektu i analytických prací při přípravě strategie vyplývá, že je potřeba nadále podporovat
spolupráci lokálních partnerů a trhu práce, vytváření pracovních míst s využitím nových či
inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci flexibilních forem zaměstnání,
vytváření nových pracovních míst včetně míst prostupného zaměstnávání, organizační zajištění
umístění na uvolněná pracovní místa a zprostředkování zaměstnání.
Některé tyto aktivity zastřeší pro celý region MAS Rozkvět jako žadatel - toto opatření navrženo pro
realizaci tzv. klíčového projektu MAS Rozkvět, z.s..
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Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 3 207 000 Kč z finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 13 007 000 Kč).
Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky:








Podpora spolupráce lokálních partnerů a trhu práce
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání
Podpora vytváření nových pracovních míst
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Zprostředkování zaměstnání

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření –
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) – s ohledem
na výrazně periferní charakter regionu, ale také zkušenosti z realizace projektu „Rozvoj místního
partnerství a trhu práce“ (OP LZZ) je indikována vysoká absorpční kapacita pro uvedená opatření
podpory.

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Časová harmonogram realizace opatření deklarují 2 níže uvedené tabulky - Harmonogram výzev a
Plán čerpání dotace (odvozeno od předpokládaných žádostí o platbu individuálních žadatelů).
Plán financování - HARMONOGRAM VÝZEV
Rok (měsíc)
2016
2017 (01)

Alokace výzvy (v tis. Kč)
0,00
2 307,00
900,00

2017 (12)

0,00

2018 - 2023

3 207,00
Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu)
Celkové způsobilé výdaje
(tis. Kč)

3 207,00
rok

Z toho: příspěvek Unie
(tis. Kč)

2 725,95

Z toho: národní veřejné zdroje
(tis. Kč)

481,05

fiche
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2016

ZAMĚSTNANOST

-

-

-

2017

ZAMĚSTNANOST

320,70

272,60

48,10

2018

ZAMĚSTNANOST

1 603,50

1 362,98

240,53

2019

ZAMĚSTNANOST

1 282,80

1 090,38

192,42

2020

ZAMĚSTNANOST

-

-

-

2021

ZAMĚSTNANOST

-

-

-

2022

ZAMĚSTNANOST

-

-

-

2023

ZAMĚSTNANOST

-

-

-

F) Popis možných zaměření projektů
 Podpora spolupráce lokálních partnerů a trhu práce
 Podpora flexibilních forem zaměstnání
 Prostupné zaměstnávání
 Podpora vytváření nových pracovních míst
 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 Zprostředkování zaměstnání
 Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
G) Podporované cílové skupiny
 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o
zaměstnání)
 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
 Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané
(tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňující alespoň 2 z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby
mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň
ISCED 0-2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby
z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)
 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj.
nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh
práce)
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory
 Nestátní neziskové organizace
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Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace
OSVČ

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I)

Absorpční kapacita MAS

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět v sociální oblasti, na základě
výstupů z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS
Rozkvět je poptávka po službách zvyšujících zaměstnanost, po různých flexibilních formách
zaměstnání, podporách vytváření pracovních míst; nově v rámci inovací také možností prostupného
zaměstnávání, a dále námět na zřízení lokální burzy práce nebo zprostředkovatelské agentury
práce se znalostí místních podmínek.
V regionu je dostatek potenciálních žadatelů v této oblasti, MAS Rozkvět také dlouhodobě
spolupracuje s úřady práce v území. Některá opatření financovaná z alokované částky zastřeší
MAS Rozkvět jako žadatel - toto opatření navrženo pro realizaci tzv. klíčového projektu MAS
Rozkvět, z.s..
J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat

Vliv opatření na horizontální témata rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost žen a mužů i
horizontální téma udržitelný rozvoj je pozitivní, aktivity budou zaměřeny na zvýšení uplatnitelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, přičemž právě
tyto osoby se často potýkají s kumulací znevýhodnění a v důsledku toho čelí přímé či nepřímé
diskriminaci nejčastěji, podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly vede rovněž k rovným
příležitostem a nediskriminaci na trhu práce, v aktivitách bude brán zřetel na snižování rozdílů v
míře zaměstnanosti mužů a žen a v odměňování žen a mužů, podporována budou řešení (projekty)
zohledňující všechny významné aspekty (sociální, ekonomické i životní prostředí), dlouhodobě
efektivní a trvale udržitelné.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
 realizace projektu NNO
 počet osob využívajících služby (účastníků)
 inovativnost
 tvorba nových pracovních míst
 místní potřebnost projektu – zapojení partnerů, synergické efekty
 dopady UR
 dlouhodobá udržitelnost
Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.
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L) Indikátory

Identifikace indikátorů
Kód
NČI2014+

Název
indikátoru

Hodnoty indikátorů
Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Výchozí
hodnota

(výstup/

Datum

Cílová

výchozí

hodnota

Datum

Milník

cílové

31.12.2018

hodnoty

hodnoty

(je-li ŘO

7.4.
2016
7.4.
2016

4

31.12.
2019

4

1

31.12.
2019

1

výsledek)

60000

Celkový počet účastníků

50130

Počet projektů, které zcela
nebo zčásti provádějí sociální
partneři nebo nestátní
neziskové organizace
Počet osob pracujících v rámci
flexibilních forem práce

50105

Počet zaměstnavatelů, kteří
podporují flexibilní formy práce

62000

vyžadován)

účastníci

výstup

0

projekty

výstup

0

osoby

výsledek

4

7.4.
2016

7

31.12.
2019

NE

podniky

výstup

0

7.4.
2016

1

31.12.
2019

1

Poznámky - hodnoty indikátorů:

MAS má povinnost naplňovat indikátor 6 00 00, kde jako cílovou hodnotu uvádíme součet: a) počet
zaměstnanců MAS, kteří se podílejí na realizaci klíčového projektu; b) počet pracovních míst, které
budou prostřednictvím individuálních projektů podpořeny (vznik, obsazené uvolněné místo,
prostupné pracovní místo).
Do indikátoru výstupu 62000 uvádíme hodnotu 1 – klíčový projekt; další projekty lze očekávat
z dalších sektorů.
Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů upraven vzhledem k termínu předložení doplněné
SCLLD na základě výzvy k doplnění při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti; datum
cílové hodnoty je uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny
dosažení indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).
Indikátorová soustava používaná OP Z neumožňuje zachytit rozsah klíčové aktivity projektu spolupráce lokálních partnerů a trhu práce, protože půjde o vytváření sítě a partneři nebudou
participovat na projektu jako realizátoři (nelze zařadit do indikátoru 62000).
Předpokládané parametry klíčového projektu: žadatel – MAS (NNO), počet zaměstnanců projektu
2, realizace v letech 2017-2019. Klíčové aktivity projektu: spolupráce lokálních partnerů a trhu
práce, podporující realizaci nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (včetně
flexibilních forem zaměstnání, prostupné zaměstnávání, a další).
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M) Analýza rizik opatření

Typ/ Popis rizika

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

Opatření na eliminaci

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS ÚP), příprava na výběr
zaměstnanců z CS

2

3

6

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace s ŘO,
odběr novinek z www, včasná
aplikace

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS ÚP), motivace a proškolování
žadatelů, systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

Finanční: Příprava záměrů s vizí
udržitelnosti

Organizační: V případě
zprostředkování práce nutná
spolupráce s agenturou

Právní: Změny pravidel OP Z
v průběhu implementace

Věcná: Konkurence nabídek
poskytovatelů služeb mimo region
MAS (spádová centra-působnost ÚP a
pracovních agentur)

Komunikace s ÚP (ověření kvalit
agentur) a agenturami

Programový rámec SCLLD MAS Rozkvět – PRV (Program rozvoje venkova):
PRIORITNÍ OBLASTI, OPATŘENÍ, PODOPATŘENÍ A AKTIVITY ZAHRNUTÉ DO
PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV:
PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podnikání
Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení), vč.
P.1.1.1.
vzniku firem a diverzifikace činností
Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje (infrastruktura,
P.1.1.2.
vybavení), rozšiřování produkce
P.1.1.3.
Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
P.1.1.4.
pro předprůmyslové zpracování
P.1.2.
Tvorba sítí, inovativní formy podnikání, marketing
Zavádění krátkých obchodních řetězců, spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a
P.1.2.3.
místních trhů
CEST. RUCH Podpora lokálního turismu
C.2.1.
Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Investice do cest. ruchu - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura,
C.2.1.1.
vybavení)
PODNIKÁNÍ
P.1.1.

PRV

MAS-SPOLUPRÁCE

Projekty spolupráce MAS
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oM.7.
M.7.1.
M.7.3.
M.7.4.

Regionální a mezinárodní spolupráce platforem
Regionální a národní kooperace MAS
Přeshraniční spolupráce MAS (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko)
Evropské kooperace - sítě LEADER, ERP, NNO, regiony

FINANČNÍ RÁMEC PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC SCLLD – PRV (ALOKACE DOTACE
PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE, VČETNĚ OPATŘENÍ PROJEKTY SPOLUPRÁCE MAS):
OPATŘENÍ /
PODOPATŘENÍ
SCLLD
(aktivity)

P.1.1.1.

P.1.1.2.
P.1.1.3.

P.1.1.4.
P.1.2.3.
C.2.1.1.

PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV

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

5 500 000 Kč

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

Tabulka indikátorů PRV
PROGRAMO
OPATŘE VÝ RÁMEC indikáto
r1
PRV
NÍ

P.1.1.1.

MSP

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

indikátor 2x

indikátor
3-x

inovační
indikátory
indikátor
(počet
přínosů pro
nových
soc.začleňová živností/nový
ní, UR, RP
ch

indikátor
indikátor 4- výstupů
x
1

indikáto
r
výsledk
ů1

objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/
…)

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

počet
podpořený
ch
příjemců
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produktů…)

inovační
indikátory
(počet
nových
živností/nový
ch
produktů…)
inovační
indikátory
(počet
nových
živností/nový
ch
produktů…)
inovační
indikátory
(počet
nových
živností/nový
ch
produktů…)
inovační
indikátory
(počet
nových
živností/nový
ch
produktů…)
inovační
indikátory
(počet
nových
živností/nový
ch
produktů…)

P.1.1.2.

počet
ZPRACOVÁNÍ vytvořený indikátor
ZEM.PRODUK ch
přínosů pro
TŮ
pracovníc soc.začleňová
h míst
ní, UR, RP

P.1.1.3.

počet
vytvořený
ZEMĚLĚLSKÉ ch
PODNIKY
pracovníc
h míst

P.1.1.4.

počet
LESNICKÉ
vytvořený indikátor
TECHNOLOGI ch
přínosů pro
E
pracovníc soc.začleňová
h míst
ní, UR, RP

P.1.2.3.

KRÁTKÉ
ŘETĚZCE

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

indikátor
přínosů pro
soc.začleňová
ní, UR, RP

CESTOVNÍ
RUCH

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

indikátor
přínosů pro
soc.začleňová
ní, UR, RP

počet
partnerů
(MAS) v
projektu

indikátor
přínosů pro
soc.začleňová inovační
ní, UR, RP
indikátory

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

Projekty
spolupráce MAS

indikátor
přínosů pro
soc.začleňová
ní, UR, RP

objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/
…)

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/
…)

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/
…)

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

objemové
indikátory
(počet
objektů/setů/
…)

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
vytvořený
ch
pracovníc
h míst

počet
podpořený
ch
příjemců

počet
partnerů
(MAS) v
projektu

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

Programový rámec PRV – fiche 1
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

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.
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Fiche
- 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
(Popis
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
podporovaných
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a
aktivit dle SCLLD dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní
a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
a jednotlivých
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou
specifických
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
cílů/článků
specializovaných prodejnách), J (Informační a komunikační činnosti s
Nařízení PRV
výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
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
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
Výše způsobilých výdajů

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

Programový rámec PRV – fiche 2
Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských
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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
(Popis
do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch,
podporovaných
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
aktivit dle SCLLD a
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
jednotlivých
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním
specifických
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
cílů/článků Nařízení
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a
PRV vycházející z
monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských
potřeb území)
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 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)
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Programový rámec PRV – fiche 3
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

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb
(Popis podporovaných aktivit dle
a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
SCLLD a jednotlivých specifických
školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na
cílů/článků Nařízení PRV
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do
vycházející z potřeb území)
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
Max. 5 mil. Kč

Míra podpory dle PRV

40 – 60% z způsobilých výdajů ( 10 % začínající
zemědělec, 10% přírodní omezení) – bude ještě
upřesněno

190

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

Programový rámec PRV – fiche 4
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 Fiche

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

- 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 Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu,
(Popis
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování
podporovaných
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
aktivit dle SCLLD a technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat
jednotlivých
též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně
specifických
technologického vybavení.
cílů/článků Nařízení Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie
PRV vycházející z jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním;
potřeb území)
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.
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,
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mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na
trh.
Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
Max. 5 mil. Kč

Míra podpory dle PRV

50% způsobilých výdajů (bude ještě upřesněno).

Programový rámec PRV – fiche 5
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
(Popis
investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.
podporovaných
Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení,
aktivit dle SCLLD a stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku,
jednotlivých
pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a
specifických
podnikatelského plánu.
cílů/článků
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
Nařízení PRV
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů
vycházející z
splňujících definici místního trhu (viz kapitola 1 Základní pojmy a zkratky).
potřeb území)

Definice příjemce
dotace

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
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zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.
Výše způsobilých výdajů

Min. 50 tisíc Kč
Max. 5 mil. Kč

Míra podpory dle Pravidel PRV (bude ještě
upřesněno)

50% způsobilých výdajů

Programový rámec PRV – fiche 6
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

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: I
(Popis podporovaných aktivit dle
(Ubytování, stravování a pohostinství), N 79 (Činnosti
SCLLD a jednotlivých specifických
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby); R
cílů/článků Nařízení PRV
93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
vycházející z potřeb území)

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.
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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

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.
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
194

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020
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.

C.-V. VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

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.
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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.
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
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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:

LIDÉ
oL.1.
L.1.1.
L.1.2.
oL.2.
L.2.1.
L.2.2.
oL.3.
L.3.1.
L.3.2.
oL.4.
L.4.1.
L.4.2.
PODNIKÁNÍ
oP.1.
P.1.1.
P.1.2.
oP.2.
P.2.1.
P.2.2.

OPATŘENÍ

PODOPATŘENÍ

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
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

UR

RP

R Ž/M

1

1

1

1

2

1

1
1

1
2

0
1

1

1

1

1

2

1

1
1

1
1

1
1

UR

RP

R Ž/M

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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Ž- PROSTŘEDÍ
oZ.1.
Z.1.1.
Z.1.2.
Z.1.3.
oZ.2.
Z.2.1.
Z.2.2.
Z.2.3.
Z.2.4.
oZ.3.
Z.3.1.
Z.3.2.
oZ.4.
Z.4.1.
oZ.5.
Z.5.1.
Z.5.2.
oZ.6.
Z.6.1.
oZ.7.
Z.7.1.
Z.7.2.
CESTOVNÍ
RUCH
oC.1.
C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
oC.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
M.A.S.
oM.1.
oM.2.
oM.3.
oM.4.
oM.5.
oM.6.
oM.7.

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
OPATŘENÍ

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

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

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
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použitá zkratka

Horizontální téma

UR
RP
R Ž/M

Udržitelný rozvoj

použitá zkratka

0
1
2

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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MAS Rozkvět, z.s.

Implementační část
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D. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
D.-I. POPIS ŘÍZENÍ VČETNĚ ŘÍDICÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
POPIS ŘÍZENÍ VČETNĚ ŘÍDICÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY MAS
Základní organizační schéma řídící struktury MAS, kompetence v rámci řízení a
realizace SCLLD (dle stanov MAS)
Název orgánu MAS

Odpovědnosti v rámci řízení SCLLD, úkoly a povinnosti

Členská schůze

- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění
SCLLD v území působnosti MAS, schvaluje indikátorový a
evaluační plán SCLLD,
- schvaluje způsob hodnocení a kritéria výběru projektů,
- volí a odvolává členy výběrové komise,
- volí a odvolává členy dozorčí rady,
- schvaluje rozvojovou strategii SCLLD,
- je kompetentní schvalovat jednací řád,
- je kompetentní schvalovat další vnitřní předpisy spolku a delegovat
tyto kompetence všem voleným orgánům spolku a kanceláři MAS,
- rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování
vyhradí.
- realizuje úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci strategie
rozvoje,
- schvaluje výzvy k podávání žádostí při implementaci strategie
rozvoje,
- koordinuje činnost výběrové komise a navrhuje její členy k volbě
členské schůzi,
- schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci
SCLLD a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu
výběrové komise,
- schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu
s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.
- kontroluje činnost jednotlivých orgánů spolku, zejména soulad se
stanovami spolku a s usneseními orgánů spolku,
- dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými
pravidly, standardy MAS, SCLLD a dalšími strategickými
dokumenty MAS,
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její
dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutím
ve věci výběru projektu,
- zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovává a
předkládá ke schválení členské schůzi indikátorový a evaluační
plán SCLLD.
Úkolem výběrové komise je zejména posuzovat předložené rozvojové
projekty a provádět předvýběr projektů na základě objektivních kriterií,
navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k naplnění záměrů
a cílů SCCLD.

Správní rada

Dozorčí rada

Výběrová komise
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Organizační struktura MAS je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační
část SCLLD vychází.
Správní rada, dozorčí rada a výběrová komise jsou složeny z členů MAS a tvoří vzájemně
nezávislé orgány MAS (souběh funkcí v jednotlivých orgánech není povolen).

DŮLEŽITOU ROLI V REALIZACI SCLDD PLNÍ KANCELÁŘ MAS.
Kancelář MAS tvoří zaměstnanci MAS; vedoucími zaměstnanci v pracovněprávním vztahu
v rámci Kanceláře MAS jsou Organizační vedoucí kanceláře MAS, který odpovídá za chod
kanceláře, a Vedoucí zaměstnanec, který je kompetentním vedoucím zaměstnancem pro
realizaci SCLLD.
Kancelář je úkolována volenými orgány spolku a spolupracuje s členy volených orgánů
spolku a tematickými pracovními skupinami.
Kancelář MAS zejména:
 zajišťuje administrativní záležitosti spojené s činností MAS,
 organizačně zajišťuje jednání orgánů spolku,
 zajišťuje materiály a podklady potřebné pro činnost orgánů spolku, včetně jejich
distribuce členům orgánů spolku,
 v případě potřeby spolupracuje na vyhotovení zápisů z jednání orgánů spolku,
 ve spolupráci s orgány spolku připravuje návrh programu jejich zasedání,
 zajišťuje podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti,
 zajišťuje správu webových stránek spolku v souladu s podmínkami standardizace
MAS provedené dle metodiky MZe ČR,
 provádí archivaci dokumentů spolku,
 poskytuje konzultace předkladatelům projektů, kteří se ucházejí o podporu v rámci
realizace rozvojové strategie spolku,
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 zajišťuje administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektů předkládaných
žadateli v rámci vyhlášených výzev
 poskytuje součinnost kontrolním orgánům a externím firmám, realizujícím audity
MAS.
Součástí realizační struktury SCLLD je také lektorský tým MAS, jehož efektivní práce
s potenciálními žadateli, žadateli v rámci konkrétních výzev a příjemci finanční podpory bude přímo
souviset s celkovou realizací SCLLD, nejen kvalitou administrativní stránky realizace SCLLD.
Jednotlivé procesy řízení organizace MAS jsou mj. zmapovány procesním auditem, provedeným
v roce 2015.
V této souvislosti zde uvádíme schémata jednání ve správních orgánech MAS a základních procesů
v rámci přípravy strategie, řízení projektů a evaluace.
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Řízení SCLLD je založeno na naplnění zejména těchto hlavních cílů (důležitost cílů odpovídá
pořadí, v jakém jsou uvedeny):
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).

Cíle řízení SCLLD jsou navzájem provázané, stejně jako principy, které jsou prostředkem k jejich
dosažení. Klíčovými principy jsou:
3E - zásada řádného finančního řízení zahrnuje zásady účelnosti, efektivnosti (nebo také
účinnosti) a hospodárnosti. Pojem 3E vychází z anglických ekvivalentů Effectiveness – Efficiency –
Economy. Pro řádné využívání zdrojů je nutné, aby byly vždy naplněny všechny tři principy
současně, a to na všech úrovních.
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Ve fázi přípravy SCLLD bylo nutné zejména dodržování principů účelnosti a efektivnosti, princip
hospodárnosti je nutné aplikovat primárně ve fázi hodnocení a zejména fázi realizace projektů.
Hospodárnost implementace SCLLD jako celku je závislá hlavně na míře hospodárnosti
jednotlivých projektů, resp. výdajů.
Pro důsledné uplatnění principů 3E by v procesu schvalování projektů měl být také kladen důraz na
hodnocení výsledků operací, nikoli pouze výstupů nebo formálních hledisek projektů.
Princip transparentnosti lze vyjádřit v širším smyslu jako „otevřenost v činnostech organizace“.
Váže se zejména k poskytování informací, ale také ke způsobu jednání a rozhodování.
Základními atributy transparentního jednání a rozhodování jsou: a) zveřejňování informací, subjekty
implementační struktury - včetně žadatelů a příjemců - poskytnou všechny pro veřejnost relevantní
informace formou zveřejnění; b) uvádění jasných, srozumitelných a včasných informací, v
přiměřeném rozsahu, ve vhodnou dobu a ve vhodném formátu umožňujícím vyhledávání; c)
odůvodněné rozhodování, rozhodovací praxe je předvídatelná, odborná zdatnost osob zapojených
do procesu schvalování projektů, zejména hodnotitelů a členů komisí nebo zamezení střetu zájmů,
existují opravné prostředky; d) otevřené jednání (účastníci procesu musí být průběžně informováni
o stavu vyřízení jejich věci a aktivně informováni o svých právech a možnostech), řízení SCLLD v
souladu s principem partnerství. S principem transparentnosti úzce souvisí princip rovného
zacházení a nediskriminace a uplatňování protikorupčních opatření.
Princip zjednodušení - základem pro snížení administrativní zátěže je elektronizace systému,
přispěje také ke zvýšení transparentnosti procesu.
Zjednodušení umožní také uplatnění principu přiměřenosti. Na žadatele/ příjemce dle metodik musí
být kladeny požadavky jen tam, kde je to nutné, a pouze v rozsahu požadovaném k dosažení
žádoucího cíle.
Řídící orgány, včetně MAS jako implementátor SCLLD smí požadovat od žadatelů/ příjemců pouze
takové informace, které jsou nutné pro řádnou implementaci SCLLD a administraci projektů, anebo
jsou vyžadovány jinými subjekty, které zajišťují v oblasti ESIF roli koordinační, platební, certifikační,
kontrolní či auditní.
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D.-II. POPIS ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV MAS,
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ
KAPACITY

POPIS ADMINISTRATIVNÍCH POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV MAS,
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ
PERSONÁLNÍ KAPACITY
Postupy MAS v rámci administrace výzvy, hodnocení a výběru projektů
Krok řízení SCLLD

Popis

Příprava výzvy v rámci
Programového rámce

Příprava dokumentace
výzvy, projednání
v orgánech MAS,
projednání řídícím
orgánem
Proškolení orgánů
zapojených do realizace
výzvy
Proškolení
potenciálních žadatelů –
tvorba projektů

Vyhlášení výzvy

Zveřejnění
dokumentace výzvy
Proškolení
potenciálních žadatelů –
náležitosti projektů dle
výzvy

Kompetence

Programový manažer, další
pracovníci kanceláře MAS –
administrace, animace, vedoucí
pracovník SCLLD

Lhůta (prac.dny)

40

Lektoři MAS, externí lektoři
Správní rada, dozorčí rada,
výběrová komise, členská schůze
MAS
Řídící orgán kompetentní ke
schválení výzvy Programového
rámce
Programový manažer, další
pracovníci kanceláře MAS –
administrace, animace, vedoucí
pracovník SCLLD

30
(u 2kolových
výzev: 60)

Lektoři MAS, externí lektoři

Příjem projektů
Hodnocení
fáze I.

projektů

–

Hodnocení přijatelnosti
projektu
Hodnocení formálních
náležitostí projektu
Doplnění projektů po
stránce formálních
náležitostí
Oznámení výsledku
hodnocení žadatelům
Možnost použití
opravných prostředků

Programový manažer, další
pracovníci kanceláře MAS administrace, vedoucí pracovník
SCLLD

30

Dozorčí rada, arbitr

(z toho opravné
prostředky:
10 dnů)
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MAS
Hodnocení projektů –
fáze II.

Hodnocení projektů po
věcné stránce
Analýza rizik, kontrola
na místě ex-ante
Oznámení výsledku
hodnocení žadatelům

Programový manažer, další
pracovníci kanceláře MAS administrace, vedoucí pracovník
SCLLD
Experti – hodnotící komise
Dozorčí rada, arbitr

Proškolení členů
výběrové komise
Výběr projektů pro
financování v rámci
SCLLD výběrovou
komisí
Oznámení výsledku
hodnocení žadatelům
Možnost použití
opravných prostředků
MAS
Projednání výsledku
výběru projektů Správní
radou
Projednání výsledku
výběru projektů
Členskou schůzí

(z toho opravné
prostředky:
10 dnů)

Možnost použití
opravných prostředků
MAS
Výběr projektů na úrovni
MAS

30

Výběrová komise

30

Pracovník kanceláře MAS –
administrace, vedoucí pracovník
SCLLD
Externí experti
Dozorčí rada, arbitr
Správní rada
Členská schůze

(z toho opravné
prostředky:
10 dnů)

Orgány kompetentní k monitoringu
a kontrolám činnosti MAS

Archivace kompletní
dokumentace výzvy dle
archiv.řádu
Poskytování součinnosti
MAS kontrolním
orgánům
Výběr projektů na úrovni
řídícího orgánu

MAS zajistí předání
složek projektů a
dokumentace výběru
projektů řídícímu
orgánu
Administrace právních
aktů (dotačních smluv)
Možnost použití

Pracovník kanceláře MAS –
administrace, vedoucí pracovník
SCLLD

40

Řídící orgán kompetentní ke
schválení výběru projektů v rámci
výzvy
Orgány kompetentní k monitoringu
a kontrolám projektů ve fázi před
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opravných prostředků
řídícího orgánu
programu

uzavřením právního aktu

Poskytování součinnosti
MAS kontrolním
orgánům
Vyhodnocení výzvy

Vyhodnocení průběhu a
výsledku výzvy
Průběžná evaluace
vývoje naplňování
Programového rámce
na základě provedené
výzvy, zahájení přípravy
následující výzvy

Programový manažer, další
pracovníci kanceláře MAS administrace, animace, vedoucí
pracovník SCLLD

40

Dozorčí rada
Výběrová komise, správní rada
Experti

Uvedené lhůty jsou maximální, reálný průběh bude odvozen od počtu přijatých projektů
v jednotlivých výzvách programových rámců, jejich technické a odborné složitosti.

Postupy MAS v rámci administrativní podpory a kontroly projektů ve fázi realizace
Krok řízení SCLLD

Administrativní
podpora realizace
projektů ve fázi
realizace

Popis

Proškolení realizátorů projektů
Administrativní podpora realizátorů
projektů při realizaci výběru
dodavatelů

Kompetence

Programový manažer, další pracovníci
kanceláře MAS – administrace, vedoucí
pracovník SCLLD
Další pracovníci kanceláře MAS – animace

Průběžné kontroly realizace projektů
– administrativní, na místě

Výběrová komise, vedoucí pracovník SCLLD
(posouzení změn z hlediska vlivu na SCLLD)

Pravidelný monitoring projektů a
sběr informací pro evaluaci SCLLD

Řídící orgán kompetentní ke schválení
podstatných změn projektu a uzavření
dodatku právního aktu

Prezentace realizace projektů při
animačních činnostech MAS
Posuzování změn projektů
(podstatné/nepodstatné) a jejich
administrace

Orgány kompetentní k monitoringu a
kontrolám projektů ve fázi realizace
Orgány kompetentní k monitoringu a
kontrolám činnosti MAS

Administrace vyúčtování projektů
Poskytování součinnosti kontrolním
orgánům
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Postupy MAS ve fázi udržitelnosti projektů
Krok řízení SCLLD

Administrativní
podpora a kontrola
projektů ve fázi
udržitelnosti

Popis

Kompetence

Pravidelný monitoring projektů kontroly na místě, monitorovací zprávy
Šetření u konečných příjemců pro
potřeby evaluace SCLLD
Prezentace projektů při animačních
činnostech MAS
Administrace změn projektů ve fázi
udržitelnosti

Programový manažer, další pracovníci
kanceláře MAS – administrace, animace,
vedoucí pracovník SCLLD
Orgány kompetentní k monitoringu a
kontrolám projektů ve fázi udržitelnosti
Orgány kompetentní k monitoringu a
kontrolám činnosti MAS

Poskytování součinnosti kontrolním
orgánům

PERSONÁLNÍ KAPACITY ZAJIŠTĚNÍ ŘÍZENÍ VÝZEV A ADMINISTRACE PROJEKTŮ
AŽ DO SKONČENÍ OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU KONEČNÉHO PŘÍJEMCE:
Pracovní pozice

Pracovně-právní vztah

Vedoucí pracovník SCLLD

Pracovní smlouva (úvazek 1,0)

Programový manažer (min. 3 osoby)

Pracovní smlouva (dílčí úvazek)

Pracovníci kanceláře MAS – administrace

Pracovní smlouva (dílčí úvazek), více osob

Pracovníci kanceláře MAS – animace

Pracovní smlouva (dílčí úvazek), více osob

Členové výběrové komise (min. 5 osob)

DPP / DPČ

Členové správní rady (9 osob)

DPP / DPČ

Členové dozorčí rady (3 osoby)

DPP / DPČ

Expert – hodnotitel

DPP / DPČ nebo smlouva o dílo, více osob

Expert - arbitr

DPP nebo smlouva o dílo

Interní auditor procesu hodnocení projektů

DPP / DPČ, více osob

Lektor MAS

DPP / DPČ, více osob

Externí lektor

DPP / DPČ nebo smlouva o dílo, více osob
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Řízení výzev
Řízení výzev zahrnuje přípravu, vyhlašování a vyhodnocování výzev.
Výzva je aktivita vyzývající žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených
podmínek. Pro MAS jako implementátora SCLLD představuje výzva základní nástroj pro věcné i
finanční řízení implementace SCLLD . Pro žadatele a příjemce představuje výzva základní
informační zdroj o podmínkách pro získání podpory a realizaci operace.
Příprava výzev vede k vytvoření harmonogramu výzev a následně k jejich vyhlášení (stanovení
kompletních podmínek pro poskytování podpory).
V procesu přípravy výzev je třeba zohlednit tyto faktory: a) finanční cíle SCLLD - výzvy musí zajistit
plnění milníků finanční povahy a cíle definované pravidlem n+3 (na konci programového období je
cílem řízení výzev maximální využití prostředků pro naplnění SCLLD); b) věcné cíle SCLLD - jsou
stanoveny indikátory výstupů a výsledků. Ve výzvě jsou definovány povinné a nepovinné indikátory
SCLLD resp. MAS, které musí žadatelé navázat na své projekty jako prostředek věcného naplnění
SCLLD.
Výzva však není primárně omezena cílovou hodnotou indikátorů, ale alokací a časovým
nastavením. Při přípravě výzvy je proto klíčové co nejlépe analyzovat vztah mezi alokací a výstupy
či výsledky operací. Základním východiskem analýzy je SCLLD , kde je stanoveno, jakých výstupů a
výsledků má být dosaženo za alokované množství finančních prostředků. Dalším vstupem do
analýzy jsou výsledky vyhodnocení již vyhlášených výzev.
Výzvy musí být nastaveny v souladu s intervenční logikou SCLLD a Programových rámců SCLLD,
principy 3E a absorpční kapacitou regionu.
Nastavení výzvy, zejména časové nastavení musí být reálně splnitelné jak ze strany příjemců, tak
ze strany MAS. Musí zohledňovat zejména specifika implementace podporovaných aktivit (časové
požadavky na realizaci operací a zapojení všech zainteresovaných subjektů), lhůty a postupy
procesu výběru operací i další administrace operace až do finančního ukončení operace a
administrativní kapacitu MAS.
V rámci interního monitoringu implementace SCLLD na základě kvantitativních dat MAS sleduje
zejména plnění milníků, plnění indikátorů, plnění predikcí a plánů výzev a
dodržování
administrativních lhůt.
Všechny výzvy v rámci implementace SCLLD budou vyhlášeny jako kolové, tedy jako soutěžní typ
výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží projekty, které splní podmínky
výzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení až do přidělení celé alokace
výzvy. Výběr projektů bude proveden až po zhodnocení všech projektů. Kolová výzva má zejména
tyto výhody: a) důraz na kvalitu - žadatelé jsou motivování konkurencí dalších operací, b)
jednodušší finanční a věcné řízení SCLLD - z časového hlediska. Kolová výzva se obecně
doporučuje použít v případech, kdy je přepokládána vysoká konkurence operací (velký převis
poptávky), je obtížné detailně a nediskriminačně identifikovat konkrétní poptávku a charakter
podporovaných aktivit vyžaduje pružné reakce na měnící se potřeby.
V případě poskytování podpory prostřednictvím CLLD probíhá vyhlašování výzev na dvou úrovních.
Na úrovni programu vyhlašuje výzvu řídící orgán, na místní úrovni vyhlašuje výzvy k předkládání
integrovaných projektů (tzn. projektů naplňujících SCLLD prostřednictvím implementace SCLLD)
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MAS. Prostřednictvím výzvy (resp. výzev) na úrovni programu řídící orgán stanovuje specifické
podmínky, které musí integrované projekty, resp. výzvy na místní úrovni, splňovat, a postupy pro
administraci žádostí o podporu. Na místní úrovni vyhlašuje výzvy MAS. Projekty získají podporu,
pokud jsou vybrány v rámci výzvy MAS jako nositele integrovaného nástroje (SCLLD) a splňují
požadavky pro poskytnutí podpory stanovené ve výzvě řídícího orgánu.

CÍLENÍ VÝZEV
Cílení výzev představuje důležitý nástroj řízení výzev, který umožní efektivnější a účelnější využití
prostředků programu a snižuje administrativní zátěž.
Cílení výzev je proces stanovení zpřesňujících podmínek pro získání podpory v rámci dané výzvy,
které omezují množinu potenciálních operací, popř. žadatelů. Výzvy je možné zacílit na základě
jednoho nebo více z níže uvedených hledisek: a) Věcné zaměření - konkrétnější vymezení
podporovaných aktivit nebo výběr části podporovaných aktivit (příp. opatření), b) Cílová skupina konkrétnější vymezení cílové skupiny nebo výběr jedné či více cílových skupin, c) Území (místo
dopadu) - omezení možného místa dopadu operací podpořených v dané výzvě stanovením
obecných podmínek (např. obce s mírou nezaměstnanosti přesahující určitou hranici) nebo
stanovením konkrétního území (např. konkrétní území s vysokým potenciálem), d) Žadatel - výběr
jednoho či více typů oprávněného žadatele, případně výběr konkrétního oprávněného žadatele.
Zacílení výzev nesmí ohrozit transparentnost procesu schvalování projektů.
MAS musí zacílení odůvodnit (na základě závěrů evaluací, analýz, apod.). Odůvodnění musí být
zveřejněno společně s danou výzvou nebo ve výzvě. Odůvodnění musí obsahovat zejména: důvod
zacílení, zdroje informací, na základě kterých bylo provedeno zacílení.

INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM VÝZEV
Indikativní harmonogram umožňuje potenciálním žadatelům plánování svých aktivit s ohledem na
možnosti financování z SCLLD a poskytuje jim dostatečný čas na přípravu projektů.

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV
Vyhlášení výzvy představuje proces zveřejnění a nabytí účinnosti výzvy. MAS musí poskytnout
všem potenciálním žadatelům dostatečné informace o podmínkách pro získání podpory ze SCLLD
a řádnou realizaci operace. Veškeré informace o podmínkách pro získání podpory jsou obsaženy
ve výzvě a navazující dokumentaci.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY, LHŮTY
Řídící orgán vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci CLLD, ve které
může stanovit určité společné prvky výzev MAS, postupů a hodnoticích kritérií (principy pro tvorbu
hodnoticích kritérií, případně vylučovací kritéria zajišťující soulad s programem).
MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu projektů realizovaných v rámci své
SCLLD a předloží ji ke kontrole řídícímu orgánu (respektive platební agentuře SZIF v případě
PRV) prostřednictvím e-portálu a e-monitorovacího systému, a to pro každý programový rámec
resp. dotační program (OP Zaměstnanost, IROP, PRV) zvlášť. ŘO, resp. platební agentura SZIF,
stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které podléhají kontrole s ohledem na zajištění řádné a
transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. ŘO, resp. platební agentura SZIF,
ověřuje metodickou správnost výzvy.
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Podmínkou vyhlášení výzvy je zveřejnění výzvy a navazující dokumentace k výzvě a časové
nastavení v souladu s níže uvedenými lhůtami: a) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může
nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy, b) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může
nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu. Jedná se o minimální lhůty, při
nastavení lhůt dané výzvy vychází MAS z charakteru podporovaných aktivit.
V rámci výzvy MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také
vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje
kritéria pro hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad
projektu s SCLLD a příslušným dotačním programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě
řídícího orgánu) a v souladu s principy pro určení hodnoticích, tzv. preferenčních kritérií MAS
uvedenými ve schválené SCLLD. MAS hodnotí komplexně projektovou žádost dle stanovených
kritérií pro hodnocení a výběr projektů. Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí
projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním
programem a provede výběr projektů.

OBSAH VÝZVY
Výzva je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory. Z
důvodu přehlednosti pro žadatele musí výzva obsahovat následující informace: a) identifikace výzvy
- název Programového rámce SCLLD - investiční priorita - specifický cíl - číslo výzvy - druh výzvy,
model hodnocení – jednokolový/dvoukolový; b) časové nastavení - datum vyhlášení výzvy - datum
zpřístupnění žádosti o podporu - datum zahájení příjmu žádostí o podporu - datum ukončení příjmu
žádostí o podporu - nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace; c) informace o formě
podpory - alokace výzvy - typ podporovaných operací - definice oprávněných žadatelů - míra
podpory – rozpad zdrojů financování - maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů informace o podmínkách veřejné podpory; d) věcné zaměření - popis podporovaných aktivit indikátory – určení povinných indikátorů (příp. včetně minimálních hodnot) a nepovinných indikátorů
- cílová skupina; e) územní zaměření; f) informace o způsobilosti výdajů - věcná způsobilost časová způsobilost - informace o křížovém financování; g) náležitosti žádosti o podporu - povinné
přílohy - informace o způsobu podání žádosti o podporu - odkaz na monitorovací systém informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu. Informace jsou uvedeny
ve výzvě v plném rozsahu nebo ve formě základní informace a odkazu na příslušné dokumenty, kde
jsou uvedeny informace v plném rozsahu.
Řídící orgán má právo ve výzvě řídícího orgánu stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS
je musí do svého návrhu kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž
prostřednictvím lze naplnit principy stanovené ve výzvě řídícího orgánu. Ke každé výzvě MAS
bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií.
Z důvodu přehlednosti musí mít výzva rozsah nejvýše 10 stránek formátu A4 (bez příloh – další
dokumentace k výzvě).

DALŠÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ
Podrobné informace o podmínkách podpory, způsobu implementace, povinnostech žadatele a
příjemce jsou obsahem navazující dokumentace k výzvě. Navazující dokumentace k výzvě musí
obsahovat kompletní informace o povinnostech a podmínkách nutných pro úspěšnou realizaci
operace.
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Povinnou navazující dokumentaci k výzvě tvoří: a) Pravidla pro žadatele a příjemce – základní
dokument specifikující pravidla (a případně doporučení), která musí žadatel / příjemce dodržovat,
aby splnil podmínky pro získání podpory a úspěšnou realizaci operace ve všech částech
projektového cyklu; b) Kritéria pro hodnocení a výběr projektů – obsahují kritéria pro hodnocení a
výběr operací a další informace o modelu hodnocení (zejména fáze procesu hodnocení a výběru
operací, klíč pro postup do další fáze procesu, lhůty, přehled subjektů zapojených do schvalovacího
procesu a vymezení jejich rolí a pravomocí, opravné prostředky); c) navazující dokumentaci. Může
se jednat například o tyto dokumenty: Příručku pro hodnotitele - dokument je určený v první řadě
pro hodnotitele, rozpracovává jednotlivá kritéria a postupy pro hodnocení a výběr projektů; Vzor
právního aktu o poskytnutí podpory, a další. Všechny dokumenty musí být ve vzájemném souladu a
v souladu s programovou dokumentací a obsahem výzvy. Navazující dokumentace k výzvě je
zveřejněna na webových stránkách.

ZMĚNA VÝZVY
Vyhlášené výzvy, resp. dokumentace k výzvě, by se v zásadě měly měnit co nejméně. Kromě
nepřípustných změn uvedených níže je možné výzvy upravovat, zejména v předem
neočekávatelných případech. Pravidla pro provádění změn musí být uvedena ve výzvě, popř.
navazující dokumentaci.
U průběžných výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory
(pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí) pro žádosti o
podporu, které již byly žadateli podány: - zrušit výzvu, - snížit alokaci na výzvu, - změnit maximální a
minimální výši celkových způsobilých výdajů, - změnit míru podpory, - změnit věcné zaměření výzvy
(změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu, podstata
věcného zaměření nesmí být změněna), - změnit definici oprávněného žadatele, - posun nejzazšího
data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum, - posun data ukončení příjmu
žádostí o podporu na dřívější datum, - měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.
Změna výzvy musí být řádně odůvodněná a při stanovení data zveřejnění a nabytí účinnosti
zohlední MAS předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby operaci (resp. žádost o
podporu) změně přizpůsobil. Odůvodnění musí obsahovat: - popis změny, - důvod provedení
změny, - způsob projednání změny (např. orgány MAS, projednání s žadateli / příjemci), - dopady
změny na žadatele / příjemce a MAS (příp. další subjekty implementační struktury), - případné
dopady neprovedení změny na žadatele / příjemce a MAS (příp. další subjekty implementační
struktury), včetně uvedení dopadů na monitorovací systém, - srovnání s úpravou v dalších výzvách.
Případné změny výzev zadává MAS do monitorovacího systému, prostřednictvím kterého je změna
zveřejněna na zastřešujících webových stránkách a oznámena žadatelům v dané výzvě. Dále
změnu zveřejňuje MAS na vlastních www.

VYHODNOCOVÁNÍ VÝZEV
Výzvy musí být vyhodnocovány na úrovni SCLLD, a to zejména s ohledem na plnění cílů SCLLD.
Vyhodnocování představuje proces porovnávání informací o skutečném stavu se záměry a
stanovenými pravidly. Výsledky vyhodnocování dávají MAS zpětnou vazbu o úspěšnosti jejího
plánování a vstupní informace pro přípravu dalších výzev.
Vyhodnocování výzev nenahrazují hodnocení prostřednictvím evaluací.
Kromě plánu výzvy je vhodné na detailu výzvy vyhodnocovat i další aspekty administrace operací.
Monitorovací systém poskytuje základní podklady pro vyhodnocování různých aspektů na úrovni
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výzvy. Jedná se zejména o informace o změnách výzev, dodržování lhůt administrace v procesu
výběru operací i v procesu realizace operací nebo vhodnosti kritérií pro hodnocení a výběr projektů.
Výsledky vyhodnocení představují zpětnou vazbu pro úpravu plánu výzev nebo výzvy samotné, pro
plánování dalších výzev nebo pro revizi SCLLD či další nástroje řízení. Vyhodnocování je
doporučeno obzvláště u průběžných výzev, kde musí MAS pracovat s rizikem nedostatečného
předkládání žádostí o podporu ze strany žadatelů. Výsledky vyhodnocování výzev (plánu výzvy i
dalších aspektů) představují jednu ze vstupních informací pro řízení rizik na úrovni MAS.

Proces schvalování projektů
FÁZE PROCESU SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ
Proces schvalování projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od data registrace
žádostí o podporu do vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Jeho cílem je vybrat
transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle SCLLD.
Proces schvalování projektů se dělí na dvě hlavní fáze (viz obrázek č. 1): 1. fáze - hodnocení
projektů; 2. fáze - výběr projektů.
Fáze 1 zahrnuje několik částí: kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a
analýzu rizik, ad hoc také ex-ante kontrolu na místě. Fáze 2 zahrnuje výběr projektů, přípravu a
vydání právního aktu o poskytnutí podpory.
Pro obě fáze procesu schvalování projektů platí, že činnosti vykonávané v každé fázi (a v přechodu
mezi fázemi) musí být přehledně a srozumitelně popsány, včetně vymezení lhůt, rolí a pravomocí
osob, které činnosti zabezpečují, a také dodržovány.
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TVORBA MODELU HODNOCENÍ PROJEKTŮ A NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI
MAS si nastavuje model hodnocení tak, aby byla dodržena pravidla pro řízení SCLLD. Při tvorbě
modelu hodnocení MAS vychází z následujícího základního postupu: 1. MAS musí mít představu o
typech projektů, se kterými se bude hodnotící systém setkávat v průběhu implementace SCLLD
v rámci konkrétního Programového rámce, resp. opatření. 2. MAS by měla být schopna odvodit
časovou a finanční náročnost přípravy a realizace typů projektů ve vazbě na včasné splnění
věcných a finančních cílů SCLLD a úsporu výdajů ze strany žadatelů. 3. Na základě informací bodu
1 a 2 MAS určí vhodný model hodnocení – jednokolové nebo dvoukolové hodnocení. 4. MAS
vypracuje kritéria, na základě kterých objektivně posoudí a vyhodnotí kvalitu projektů a jejich přínos
k cílům SCLLD (zapracuje všechna povinná kritéria, popř. další nepovinná kritéria/vlastní kritéria). 5.
MAS rozdělí kritéria do jednotlivých částí fáze hodnocení projektů, které jsou pro zvolený model
hodnocení relevantní - kritéria pro hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí, věcného
hodnocení a analýzy rizik. 6. MAS popíše procesy a nastaví závazné lhůty pro jednotlivé fáze
procesu schvalování projektů, postupy a lhůty přizpůsobí charakteru podporovaných aktivit a typu
oprávněných příjemců. V případě Programu rozvoje venkova má zprostředkující subjekt a platební
agentura nastaveny vlastní lhůty v metodikách pro administraci, která je na ně delegována a ve
směrnicích, které podléhají akreditaci. Nicméně i pro tyto subjekty platí celková lhůta pro proces
schvalování projektů. 7. MAS stanoví, kdo bude zajišťovat hodnocení kritérií v jednotlivých částech
fáze hodnocení projektů. 8. MAS popíše zvolený model hodnocení, včetně vymezení kritérií ve
všech částech, stanovení subjektů (jejich rolí a pravomocí) a procesů v rámci výzvy (vypracuje
pravidla pro žadatele a příjemce, popř. doplňující dokumentaci, která budou obsahovat také popis
způsobu hodnocení a výběru projektu a příručky pro hodnotitele projektů). 9. MAS nastaví kontrolní
systém pro dodržování pravidel systému hodnocení a výběru projektů a zajištění jednotnosti
přístupu jednotlivých hodnotitelů. 10. MAS nastaví systém způsobu odvolání se proti výsledku
hodnocení.

MODELY HODNOCENÍ PROJEKTŮ
MAS pro hodnocení projektů v rámci konkrétních výzev využije jeden z následujících modelů
hodnocení: - jednokolové hodnocení - dvoukolové hodnocení.
Jednokolovým hodnocením se rozumí model, kdy veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou
žadatelem předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu, to nevylučuje doložení
některých údajů nutných pro hodnocení (např. prostřednictvím příloh) později v průběhu procesu
schvalování projektů. Následně probíhá celý proces schvalování projektů. Výhodou jednokolového
modelu hodnocení je zejména celkové zkrácení doby administrace žádostí o podporu díky možnosti
provést hodnocení celého projektu v relativně krátkém čase, proces je jednodušší než při
dvoukolovém hodnocení (při dvoukolovém hodnocení je nutno posuzovat změny projektu v průběhu
fáze dopracování, častější komunikace s potenciálními příjemci). Nevýhodou jednokolového modelu
hodnocení jsou zejména vyšší náklady a administrativní zátěž pro žadatele spojená s projekty, které
nejsou vybrány k podpoře, neprobíhá vícestupňová komunikace mezi žadatelem a MAS při přípravě
projektu, která může upřesňovat významné náležitosti připravovaného projektu (což je užitečné
zejména při přípravě rozsáhlejších / komplexnějších projektů, případně u projektů s vysokými
náklady na zpracování podkladové studie a technickou dokumentaci).
Možné využití jednokolového modelu hodnocení je především pro jednodušší projekty relativně
menšího finančního objemu, kdy rozsah projektové dokumentace a příloh žádosti o podporu není
příliš velký (např. nejsou vyžadovány stavební dokumentace, detailní marketingové analýzy, studie
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proveditelnosti, apod.), pro zjednodušené projekty, u kterých je na základě výzvy zřejmé přesné
věcné zaměření náplně projektů, požadavky na přijatelnost a formální náležitosti.
U dvoukolového modelu hodnocení je v první fázi předložena předběžná žádost o podporu, ve které
je uvedena pouze část informací o projektu tak, aby MAS mohla předběžnou žádost o podporu
vyhodnotit (žadatel předkládá rovněž zjednodušenou formu příloh). V případě, že je předběžná
žádost o podporu vyhodnocena jako vyhovující, je žadatel vyzván k předložení kompletních
podkladů pro posouzení projektu. Dopracovány a finálně předloženy tak jsou pouze ty projekty,
které úspěšně projdou základním posouzením v prvním kole. Ve druhém kole jsou již posuzovány
pouze ty projekty, které splnily kritéria kola prvního. Výhodou dvoukolového modelu hodnocení je
zejména minimalizace nákladů a administrativní zátěže pro žadatele spojená s projekty, které
nejsou vybrány k podpoře, možnost vícestupňové komunikace MAS se žadateli pro posílení
výsledné kvality projektu (v průběhu věcného hodnocení) a možnost maximálního klientského
přístupu ze strany pracovníků kanceláře MAS, možnost efektivně mapovat absorpční kapacitu v
dané oblasti v případě využití modelu sběru projektových fiší a na základě jejího ověření také
například plánovat a řídit další výzvy. Nevýhodou dvoukolového modelu hodnocení je zejména
vyšší celková časová náročnost procesu hodnocení. Možné využití dvoukolového modelu
hodnocení je především pro integrované projekty, pro inovativní a pilotní projekty, v případech, kdy
lze očekávat předložení komplexně zpracovaných projektů, včetně studií a příloh s vysokými
náklady na jejich zpracování.

TVORBA KRITÉRIÍ (VÝCHODISKA PRO ROZPRACOVÁNÍ V PROGRAMOVÝCH
RÁMCÍCH)
Prvním krokem pro tvorbu kritérií je vymezení hlavních charakteristik, které mají význam pro
posouzení projektů a mohou se stát kritérii. Takto vytvořený seznam charakteristik je vhodné znovu
posoudit zejména z důvodu zabránění duplicitám a překrývání. Po posouzení je možné vytvořit
seznam kritérií, která jsou následně rozdělena do jednotlivých částí hodnocení projektů, tj. přiřazení
kritérií k hodnocení přijatelnosti, formálních náležitostí, věcnému hodnocení a analýze rizik. V
případě většího počtu kritérií u některých částí je vhodné kritéria rozčlenit do skupin stejného (nebo
blízkého) věcného obsahu. Každou skupinu je možné rozdělit do podskupin (a dále dle potřeby),
které budou obsahovat jednotlivá kritéria.
MAS bude při tvorbě kritérií vycházet ze svých zkušeností nebo z „Průvodce ekonomickým
hodnocením projektů, programů a politik“ vydaného MMR ČR.

ASPEKTY KVALITY PROJEKTŮ
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty - projekty, které budou
splňovat cíle SCLLD a jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k naplňování cílů
SCLLD.
K tomu je třeba zajistit, aby projekty splňovaly tyto aspekty kvality projektů:
 Účelnost projektu
 Potřebnost projektu
 Efektivnost projektu
 Hospodárnost projektu
 Proveditelnost projektu
 Soulad s horizontálními tématy
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Jednotlivé aspekty nepředstavují samotná kritéria. Ta stanoví MAS s ohledem na charakter
podporovaných aktivit – kritéria specifikují aspekty kvality projektů pro jednotlivé podporované
aktivity. Podle charakteru aktivit, které mají být prostřednictvím projektů realizovány, a podle cílů,
kterých má být dosaženo, je třeba klást na jednotlivé aspekty různý důraz a použít pro jejich
zajištění různé způsoby. Jedním ze způsobů zajištění kvality dle jednotlivých aspektů je proces
schvalování projektů.
Naplnění aspektů kvality projektů nemůže být zajištěno pouze v procesu schvalování projektů a
nemůže být zajištěno pro všechny typy aktivit stejným způsobem, jak vyplývá také z nastavení
SCLLD. Obdobný význam má proces přípravy výzev, kde MAS může stanovit podmínky poskytnutí
podpory tak, aby některé (příp. všechny) aspekty kvality projektů byly naplněny splněním těchto
podmínek. Tímto způsobem mohou být zajištěny zejména účelnost, potřebnost a soulad s
horizontálními kritérii.
Výše uvedené způsoby se v procesu schvalování projektů odrazí zahrnutím vylučovacích kritérií,
prostřednictvím kterých je ověřeno splnění podmínek SCLLD a výzvy. Dalším způsobem zajištění
aspektů kvality je zahrnutí jejich hodnocení do fáze věcného hodnocení, kde jsou projekty za
pomoci hodnotících nebo kombinovaných kritérií a nastavením vhodných vah seřazeny podle
kvality. Některé aspekty kvality projektů mohou být zajišťovány také ve fázi realizace projektu.
Jedná se zejména o hospodárnost, která je zajištěna kontrolou způsobilosti výdajů při realizaci
plateb, případně proveditelnost, která může být zajištěna např. metodickou podporou příjemcům
nebo monitorováním projektů.
MAS tedy musí s ohledem na cíle výzvy a charakter podporovaných aktivit stanovit, jak bude
zohlednění jednotlivých aspektů kvality projektů zajištěno: a) stanovení v Programovém rámci
SCLLD a ověření souladu projektu s SCLLD (prostřednictvím vylučovacích kritérií), b) přesné
vymezení ve výzvě (např. zacílením výzvy, stanovením dotace na jednotku výstupu apod.) a
ověření souladu projektu s výzvou (prostřednictvím vylučovacích kritérií), c) stanovení minimální
požadované hodnoty daného aspektu a ověření jejího splnění v hodnocení (prostřednictvím
vylučovacích kritérií), d) zahrnutí aspektu do věcného hodnocení (prostřednictvím hodnotících
kritérií) a stanovení přiměřené váhy daného aspektu. Není nutné použít v procesu schvalování
projektů všechny uvedené způsoby. Jednotlivé aspekty kvality projektů mohou být zajištěny jedním
nebo kombinací více uvedených způsobů. Míru, která je dostatečná pro zajištění naplnění všech
jednotlivých aspektů kvality projektů, stanoví MAS v závislosti na charakteru aktivit a cílech, kterých
jimi má být dosaženo. Některá kritéria mohou být na rozhraní jednotlivých aspektů, v takovém
případě může MAS zařadit kritérium k libovolnému relevantnímu aspektu kvality projektů.
Kritéria musí splňovat následující požadavky: a) jednoznačné vymezení každého kritéria, b)
vymezení kritéria musí být srozumitelné a zajistit jednoznačnou interpretaci obsahu kritéria, tj. toho,
co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj informací), c) minimalizace úrovně
obecnosti jednotlivých kritérií (např. prostřednictvím nastavení škál nebo vymezením postupu
hodnocení), d) zabránění duplicitám a překrývání kritérií – duplicita znamená, že tentýž aspekt
projektu se hodnotí dvakrát nebo vícekrát, překrývání nastává tehdy, jestliže určité kritérium v sobě
zahrnuje ještě jiné kritérium. Počet kritérií by neměl být příliš velký, neboť to může zvyšovat
náročnost celého procesu hodnocení a výběru projektů.
Kvalita kritérií má (spolu s kvalitou hodnotitelů) zásadní vliv na kvalitu hodnocení. Kritéria by měla
být uzpůsobena specifikům dané výzvy.
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Kontrola přijatelnosti, formálních náležitostí a věcné hodnocení probíhá na základě kritérií, která
mohou být dle jejich funkce: a) vylučovací – při nesplnění kritéria je žádost o podporu / projekt
vyloučen ze schvalovacího procesu, vylučovací kritéria mohou mít charakter formální (posuzují
formální náležitosti žádosti o podporu) nebo věcný (posuzují aspekty přijatelnosti a realizovatelnosti
projektu), b) hodnotící – za splnění / nesplnění kritéria se přiděluje hodnocení (bodové nebo slovní),
c) kombinovaná – za splnění / nesplnění kritéria se přidělují body nebo slovní hodnocení, při
nesplnění minimální hranice bodů / výsledku vyjádřeného slovy (která je stanovena MAS) je žádost
o podporu / projekt vyloučen ze schvalovacího procesu.
Všechna kritéria musí obsahovat následující parametry: a) název kritéria, b) přiřazení funkce
(vylučovací, hodnotící, kombinované kritérium), c) popis hodnocení (nevztahuje se na kontrolu
přijatelnosti a formálních náležitostí) – slovní popis způsobu a obsahu hodnocení daného kritéria,
slouží jako důležitá informace pro žadatele o obsahu hodnocení a pro hodnotitele poskytuje návod,
na jaké části projektu se má při hodnocení zaměřit, d) informace o způsobu hodnocení – kontrola
přijatelnosti a formálních náležitostí bude vždy hodnocena ano / ne, k hodnotícím a kombinovaným
kritériím věcného hodnocení je nutné přiřadit bodové hodnocení, adekvátně také slovní hodnocení;
u kritérií, která jsou hodnocena prostřednictvím bodů, je nutné nastavení dílčích škál v případě, že
za kritérium je možné udělit body ve výši přesahující podíl 10 % maxima možných obdržených bodů
(povinnost stanovit škály se nevztahuje na kritéria, která mohou nabývat jen extrémních hodnot
„splněno / nesplněno“), e) určení hlavního zdroje informací. Maximum možných dosažených bodů
bylo mělo být z důvodů přehlednosti stanoveno ve výši 100 bodů.

Fáze hodnocení projektů
Proces hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány při kontrole přijatelnosti,
formálních náležitostí, věcném hodnocení a analýze rizik. Každá z popisovaných částí fáze
hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejímž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty,
které budou naplňovat věcné i finanční cíle SCLLD.

KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Cílem hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a příslušných kritérií je zejména posouzení
základních požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě, hodnotitelnost žádosti o podporu a
naplnění nezbytných administrativních požadavků.
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí proběhne nejpozději do 30 pracovních dnů od zahájení
kontroly projektů v rámci výzvy.
MAS v této fázi posoudí, že projekt je v souladu s podmínkami výzvy, žádost o podporu splňuje
nezbytné administrativní požadavky (byla předložena oprávněnou osobou a v požadované formě),
žádost o podporu splňuje základní předpoklady pro posouzení hodnotitelnosti žádosti (byly
předloženy všechny povinné části žádosti o podporu – přílohy). Kontrola přijatelnosti bude
zahrnovat mj. ověření, že je projekt realizován v území MAS, žadatel splňuje definici příjemce
dotace stanovenou ve výzvě, projekt splňuje podmínky stanovené ve výzvě - termín realizace
projektu a finanční limity projektu, projekt je v souladu s pravidly programového rámce v rámci OP
Z/ IROP/PRV, projekt je v souladu s příslušnými právními úpravami, není financován z více zdrojů
EU, projekt splňuje účel opatření dle výzvy a další.
V rámci kontroly přijatelnosti MAS dále posoudí žadatele z hlediska rizika podvodu. Zejména ověří
trestní bezúhonnost statutárních zástupců (např. prostřednictvím čestného prohlášení), případně
další požadavky stanovené řídícím orgánem konkrétního OP platné pro Programový rámec SCLLD.
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MAS ověřuje splnění kritérií podle Kontrolního listu pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí
(dále jen Kontrolní seznam), který definuje minimální rozsah povinných kontrolních otázek. MAS
může doplnit tento minimální rozsah o další otázky dle specifik Programového rámce SCLLD nebo
podmínek definovaných ve výzvách, hodnotitelé vyplňují formulář, ke každému kritériu uvádějí jasné
a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.
Při výkonu kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí musí být uplatněno pravidlo čtyř očí nezávislé hodnocení minimálně dvěma hodnotiteli nebo hodnocení jedním hodnotitelem a nezávislé
zkontrolování a schválení hodnotitelem druhým.
Hodnocení nesmí být prováděno společně dvěma hodnotiteli ani společně konzultováno (neplatí pro
členy hodnotící komise, pokud je pověřena touto fází kontroly). Nezávislým hodnocením, resp.
překontrolováním hodnocení se rozumí provádění hodnocení, resp. hodnocení a kontroly dvěma
osobami, kdy každá osoba pracuje samostatně. S principem nezávislosti není v rozporu situace,
kdy hodnocení provádějí osoby zařazené do stejného útvaru implementační struktury (např.
kanceláře) MAS nebo je jedna z osob podřízeným pracovníkem druhé osoby.
Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu vylučovacích kritérií v podobě:
splněno / nesplněno (příp. pro daný projekt je irelevantní). V případě nesplnění jednoho kritéria při
kontrole přijatelnosti musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou
dále kontrolovány formální náležitosti ani provedeno věcné hodnocení). V případě nesplnění
jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí musí být žadatel vyzván k doplnění (nikoliv
k dopracování) žádosti o podporu (minimálně jednou), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od
data doručení výzvy. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé vykonají
opětovné ověření formálních náležitostí prostřednictvím Kontrolního seznamu, na kterém vyznačí,
že došlo k doplňování potřebných náležitostí.

HODNOCENÍ SOULADU PROJEKTŮ S SCLLD A VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Věcné hodnocení projektů proběhne nejpozději do 30 pracovních dnů od zahájení věcného
hodnocení projektů v rámci výzvy.
Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných
cílů SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality; základem přijatelnosti projektu pro jeho
věcné hodnocení je soulad projektu se SCLLD – soulad cíli a prioritami strategie a vliv na
horizontální témata, když přijatelnost projektu v rámci SCLLD MAS Rozkvět je podmíněna
pozitivními vlivy projektu na horizontální témata – principy udržitelného rozvoje (UR) a rovné
příležitosti (RP).
V rámci UR bude probíhat relevantní hodnocení 10 témat udržitelného rozvoje: 1. Správa věcí
veřejných a územní rozvoj; 2. Životní prostředí; 3. Udržitelná spotřeba a výroba; 4. Doprava; 5.
Zdraví obyvatel; 6. Místní ekonomika a podnikání; 7. Vzdělávání a výchova; 8. Kultura a místní
tradice; 9. Sociální prostředí; 10. Globální odpovědnost (ne všechna témata se budou projektu
dotýkat, projekt nesmí žádné z témat ovlivňovat negativně).
S ohledem na cíle SCLLD a charakter podporovaných aktivit v rámci jednotlivých Programových
rámců SCLLD stanoví MAS pro jednotlivé hodnocené aspekty, resp. jednotlivá kritéria, odpovídající
podíl na bodovém hodnocení (počet bodů). Aby byl v hodnocení kladen důraz na smysl a výsledky
projektů, integrační přínosy v rámci SCLLD, inovační přístupy a celkovou přidanou hodnotu
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projektu, mohou mít kritéria zaměřená na hodnocení proveditelnosti projektů podíl v maximální výši
30 % z celkového bodového hodnocení.
Věcné hodnocení projektů provádí nezávisle minimálně dva hodnotitelé (případně hodnotící
komise). Hodnocení nesmí být hodnotiteli prováděno společně ani společně konzultováno (vyjma
hodnotící komise, je-li pověřena hodnocením v této fázi hodnotících o procesu). Hodnotitelé
provádějí věcné hodnocení podle předem stanovených kritérií a vyplňují hodnotící formulář, ke
každému kritériu uvádějí jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. MAS stanoví pro
celkové hodnocení minimální bodovou, příp. slovně vyjádřenou hranici, kterou musí žadatel splnit,
aby prošel do další fáze.
Kritéria pro věcné hodnocení mohou mít formu kritérií vylučovacích, hodnotících nebo
kombinovaných. MAS definuje pravidla pro stanovení konečného výsledku hodnocení, protože
výsledky hodnocení obou hodnotitelů se mohou lišit. V případě, že rozdíl mezi výsledky hodnocení
jednotlivých hodnotitelů převyšuje hranici stanovenou MAS (tato hranice bude stanovena na úrovni
celého hodnocení a také jednotlivých kritérií), musí být provedeno arbitrážní hodnocení, které
rozhodne o konečném výsledku. Arbitrážní hodnocení se doporučuje provádět i v případech, kdy z
výsledků hodnocení jednotlivých hodnotitelů vyplývají odlišné závěry ohledně splnění / nesplnění
podmínek pro postup do další části procesu schvalování projektů. Arbitrážní hodnocení provede
hodnotitel (tj. arbitr), který splňuje podmínky stanovené MAS (např. vysoký rating, zvláštní školení
apod.). Pro využití arbitrážního hodnocení MAS zvolí jeden z následujících postupů: a) Arbitrovo
hodnocení je třetím nezávislým názorem, výsledek hodnocení se stanoví následovně: ze všech
zpracovaných hodnocení (včetně arbitrova) se vylučuje to hodnocení, které je od ostatních
nejvzdálenější (počítáno z výsledku na úrovni celého hodnocení, nikoli z výsledků v rámci
jednotlivých kritérií), výsledkem je průměr mezi dvěma bližšími hodnoceními; v případě shodných
odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází ze všech tří hodnocení, výsledkem je průměr ze
všech třech hodnocení. b) Arbitr vypracovává nezávislé hodnocení na základě předchozích
výsledků hodnocení obou hodnotitelů, a to za splnění těchto podmínek: arbitr zpracovává
hodnocení jako celek; v případě, že oba předchozí hodnotitelé udělili v daném kritériu shodný počet
bodů (příp. slovní deskriptor), nesmí arbitr tento výsledek měnit, do jím zpracovávaného hodnocení
tento počet bodů pouze přebírá a zpracovává celkový komentář za dané kritérium; výsledek
arbitrážního hodnocení daného kritéria se pohybuje pouze v rozmezí daném výsledky hodnocení
hodnotitelů jak na úrovni jednotlivých kritérií, tak celkového hodnocení; mezi arbitrem a hodnotiteli
nesmí probíhat žádná komunikace; celkovým výsledkem hodnocení projektu je hodnocení arbitra.
Doporučuje se, aby hodnotitelé v rámci věcného hodnocení identifikovali tzv. indikátory podvodu
(například kontrola střetu zájmů) a aby byly vstupem pro plánování kontrol MAS nebo pro analýzu
rizik.
Cílem analýzy rizik je vyhodnotit rizika (MMR doporučuje posuzovat také riziko podvodu, např.
kontrolu vazeb osob zapojených do realizace projektu), která mohou s realizací projektů souviset, a
projekty, které překračují stanovenou hranici rizika podrobit ex-ante kontrole. Projekt může být
vyřazen z procesu schvalování pouze na základě provedení ex-ante kontroly při porušení podmínek
stanovených výzvou. Na základě výsledku ex-ante kontroly je možné požadovat po žadatelích,
podle pravidel předem stanovených ve výzvě, splnění dodatečných povinností, např. v oblasti
finanční nebo provozní kapacity žadatele. Analýzu rizik provádějí hodnotitelé (hodnotitel) podle
předem stanovených kritérií a vyplňují hodnotící formulář, ke každému kritériu uvádějí jasné a
srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.
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Povinnost zpracování finanční analýzy, která bude zaměřená primárně na udržitelnost projektu,
jeho životaschopnost a zjištění, zda není přefinancován, platí pro všechny projekty vytvářející
příjmy, u ostatních projektů od minimálního finančního objemu celkových výdajů projektu ve výši 5
mil. Kč (jako doložení udržitelnosti projektu), neurčí-li MAS ve výzvě jinak. Zejména MAS zvažuje
využít ekonomickou analýzu u těch typů projektů, kde smyslem není maximalizace čistého cash
flow, ale společenský užitek a veřejná prospěšnost. Vždy je nutné přihlížet k povinnosti připojit
finanční a socioekonomickou analýzu k žádosti o podporu pro projekty od definovaného objemu při
dodržování zásady rovného přístupu k hodnocení všech projektů v rámci jednotlivé výzvy. Pro
možnost zpracování ekonomické analýzy je nutné, aby MAS disponovala databází naceněných
jednotkových socio-ekonomických dopadů, které následně budou příjemci využívat. Je také
důležité, aby hodnotitelé byli schopni v rámci hodnotícího procesu expertně posoudit, zda v
konkrétním hodnoceném projektu jsou socio-ekonomické dopady stanoveny reálně.

Výběr projektů
Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení fáze
hodnocení projektů do vydání právního aktu o poskytnutí podpory.
Cílem fáze výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků fáze hodnocení projektů
takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů SCLLD.
Výběr projektů proběhne nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení věcného hodnocení projektů
v rámci výzvy.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ:
1. Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu výběru projektů je splnění podmínek všech
částí fáze hodnocení projektů, které MAS zařadila do procesu hodnocení.
2. Projekty jsou na základě výsledků hodnocení seřazeny do seznamu dle výše bodového
hodnocení (od nejvyššího po nejnižší). V případě, že se v seznamu vyskytují dva nebo více projektů
se stejným počtem bodů, jsou tyto projekty řazeny dle pravidel stanovených MAS s vyhlášením
výzvy (např. podle registračních čísel žádostí, data předložení, výše dotace apod.).
3. Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu (ostatní projekty mohou být
zařazeny do zásobníku náhradních projektů, pokud to umožňují pravidla operačního programu
aplikovaného prostřednictvím programového rámce SCLLD).
4. MAS musí průběžně informovat žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém
průběhu procesu, včetně výsledku.
5. MAS je povinna informovat řídící orgány o termínech jednání výběrových komisí a pozvat je na
tato jednání.
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POPIS POSTUPŮ PRO ADMINISTRACI KLÍČOVÝCH PROJEKTŮ MAS
V rámci SCLLD je umožněna realizace klíčových projektů pouze prostřednictvím Programového
rámce OP Zaměstnanost.
Administrace těchto projektů bude probíhat dle metodiky OP Zaměstnanost pro MAS, která by měla
být ŘO OP Z zveřejněna v termínu 12/2015 -03/2016, také u klíčových projektů je MAS povinna
vypracovat nediskriminační a transparentní výběrové řízení a objektivní kritéria pro výběr operací,
jež brání střetu zájmů.

INFORMOVÁNÍ ŽADATELE O VÝSLEDKU
MAS musí informovat žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém průběhu
schvalovacího procesu. Po provedení každé fáze procesu schvalování projektů musí být žadatel
vyrozuměn o výsledku dané fáze.
Za informování o výsledku dané fáze hodnocení a výběru se u projektů, které byly ve fázi
hodnocení a výběru úspěšné, pokládá i změna stavu projektu v elektronickém monitorovacím
systému nebo na www MAS.
V případě úspěšných žadatelů informuje MAS o dalším postupu žadatele v souladu s podmínkami
výzvy.
V případě neúspěšných žadatelů musí MAS zaslat žadateli oznámení elektronicky, a to nejpozději
do 10 pracovních dní od ukončení dané fáze hodnocení a výběru projektů, které musí obsahovat
následující informace: výsledek dané fáze hodnocení a výběru projektů; důvody pro vyřazení
žádosti o podporu či nedoporučení projektu k financování; detailní výsledky hodnocení a výběru
projektu (v případě věcného hodnocení s přiložením hodnotící tabulky, která bude obsahovat i
odůvodnění výsledku hodnocení všech kritérií); informace o opravných prostředcích. Projekty, které
splnily minimální bodovou hranici pro hodnocení projektů, ale nebyly doporučeny k financování z
důvodu vyčerpání alokace na výzvu, mohou být zařazeny mezi náhradní projekty. V takovém
případě MAS v oznámení upozorní žadatele na možnost vyzvání k vydání / podepsání právního
aktu o poskytnutí podpory nejdéle do vyhlášení dalšího kola výzvy a na možnost podání projektu do
další výzvy.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Žádost o přezkum rozhodnutí je elektronické nebo písemné podání, jímž žadatelé (fyzické nebo
právnické osoby) vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím implementátora SCLLD ve fázi hodnocení
a výběru projektů.
Opravné prostředky na úrovni MAS:
Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu
schvalování projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení
elektronického oznámení. Žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum rozhodnutí v každé
části schvalovacího procesu, žadatel vyplní formulář zveřejněný MAS a zašle jej elektronicky určené
kontaktní osobě (podrobnější informace o způsobu a postupu vyřizování žádostí o přezkum
rozhodnutí budou zveřejněna MAS na www nebo v rámci výzvy). MAS předá podklady pro
vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí dozorčí radě, která plní v rámci výzev SCLLD funkci
přezkumné komise, která tyto žádosti posuzuje a rozhoduje o nich (konsensem nebo nadpoloviční
většinou všech přítomných členů přezkumné komise). Dozorčí rada/ přezkumná komise může ke
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své činnosti přizvat externí odborníky. Rozhodovat o výsledku přezkumu rozhodnutí v přezkumné
komisi nesmí osoba, která prováděla hodnocení projektů, které jsou předmětem dané žádosti o
přezkum rozhodnutí. Z jednání přezkumné komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat
minimálně následující informace: - datum a čas začátku jednání, - jmenný seznam účastníků, stručný popis obsahu žádosti o přezkum rozhodnutí, včetně identifikace žádosti o podporu, - osoby
vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum, - rozhodnutí přezkumné komise, včetně
zdůvodnění. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany MAS je stanovena na 5
pracovních dnů ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena
maximálně na 30 kalendářních dnů. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován
ještě před jejím uplynutím, a to odesláním Oznámení o prodloužení lhůty. Odpověď odeslána na
žádost o přezkum rozhodnutí musí obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o
přezkum rozhodnutí ze strany přezkumné komise, tj. zda byla žádost o přezkum rozhodnutí
shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění
rozhodnutí. Bude-li žádost o přezkum rozhodnutí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou,
provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do schvalovacího
procesu).

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY U ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU PROGRAMU:
Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu
schvalování projektů, ve které neuspěl, a to nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne doručení
oznámení. V případě Programu rozvoje venkova může být nastavena delší lhůta. Žadatel může
podat pouze jednu žádost o přezkum rozhodnutí v každé části schvalovacího procesu. Řídící orgán
programu vytvoří na svých internetových stránkách odkaz na formulář žádosti o přezkum
rozhodnutí. Žadatel vyplní jednotný formulář. Po autorizaci ze strany žadatele bude formulář
automaticky zaslán určené kontaktní osobě. Informace o způsobu a postupu vyřizování žádostí o
přezkum rozhodnutí musí být uvedena v pravidlech pro žadatele a příjemce. Řídící orgán programu
zřídí pro vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí přezkumnou komisi, která tyto žádosti posuzuje a
rozhoduje o nich (konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné
komise). Informace o činnosti přezkumné komise, jejích pravomocech a funkčním obsazení musí
být popsána v řídící dokumentaci programu. Členem přezkumné komise mohou být jak zástupci
řídícího orgánu, tak externí odborníci. Rozhodovat o výsledku přezkumu rozhodnutí v přezkumné
komisi nesmí osoba, která prováděla hodnocení projektů, které jsou předmětem dané žádosti o
přezkum rozhodnutí. Z jednání přezkumné komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat
minimálně následující informace: - datum a čas začátku jednání, - jmenný seznam účastníků, stručný popis obsahu žádosti o přezkum rozhodnutí, včetně identifikace žádosti o podporu, - osoby
vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum, - rozhodnutí přezkumné komise (informace o
tom, kdo a jak hlasoval), včetně zdůvodnění. Řídící orgán programu zajistí prostřednictvím
přezkumné komise posouzení žádosti o přezkum rozhodnutí. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum
rozhodnutí ze strany řídícího orgánu programu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 kalendářních dnů. O
důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před jejím uplynutím, a to odesláním
Oznámení o prodloužení lhůty. Odpověď odeslána na žádost o přezkum rozhodnutí musí obsahovat
informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany přezkumné
komise, tj. zda byla žádost o přezkum rozhodnutí shledána důvodnou, částečně důvodnou či
nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění rozhodnutí. Bude-li žádost o přezkum rozhodnutí
shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede řídící orgán programu bezodkladně
nezbytná opatření k nápravě (zařazení projektu zpět do schvalovacího procesu).
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PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU O POSKYTNUTÍ PODPORY
Právní akt o poskytnutí podpory představuje základní právní rámec a vymezuje práva a povinnosti
příjemce dotace a řídícího orgánu programu či jiného k tomu pověřeného subjektu. Právní akt o
poskytnutí / převodu podpory může být vydán pouze v případě splnění všech podmínek
stanovených ve výzvě a navazující dokumentaci a případně stanovených při doporučení projektu s
výhradou.
Proces schvalování projektů (tj. fáze hodnocení a výběru projektů) musí být ukončen nejpozději do
7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy (v případě dvoukolového
systému běží lhůta od ukončení příjmu plných žádostí o podporu). Výjimku tvoří pouze situace, kdy
k nedodržení stanovené lhůty došlo z objektivních příčin, které musí být řádně zdůvodněny.
Řídící orgán (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí závěrečné ověření
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS; schválí způsobilé
projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební agentura SZIF může
schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje
způsobilé v plné výši).
Řídící orgán nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění
nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.
Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany řídícího orgánu konkrétního dotačního
programu (platební agentury SZIF v případě PRV), nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.

ARCHIVACE DOKUMENTACE VÝZVY
Veškerá dokumentace výzvy bude probíhat v souladu s vnitřními předpisy MAS (archivační a
skartační řád), tento proces byl zmapován v rámci procesního auditu organizace MAS v roce 2015
takto:
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Subjekty zapojené do schvalovacího procesu, jejich výběr a kontrola
Cílem procesu hodnocení a výběru žádostí o podporu / projektů je vykonat odborné, objektivní,
nezávislé a transparentní posouzení s hodnotícími kritérii a transparentní výběr projektů. MAS
stanovuje, kdo bude zajišťovat hodnocení kritérií v jednotlivých částech fáze hodnocení a výběru
projektů, v souladu se svými stanovami a provedenou standardizací MAS.
V následující tabulce je uveden přehled subjektů, které se podílí přímo na hodnocení projektů
(projekty hodnotí) nebo rozhodují o projektech na základě výsledků věcného hodnocení (výběrová
komise a řídící orgány) v rámci MAS:
Fáze hodnotícího procesu

Přehled subjektů zapojených do schvalovacího
procesu

Hodnocení přijatelnosti

Interní hodnotitel nebo externí hodnotitel, popř. oba

Hodnocení formálních náležitostí

Interní hodnotitel nebo externí hodnotitel, popř. oba

Věcné hodnocení, analýza rizik

Interní hodnotitel nebo externí hodnotitel, popř. oba
nebo hodnotící komise

Výběr projektů

Výběrová komise, správní rada, členská schůze
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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO SUBJEKTY ZAPOJENÉ DO SCHVALOVACÍHO PROCESU
MAS zajistí, aby byl systém výběru všech hodnotitelů a členů hodnotící a výběrové komise
nastaven transparentně, v souladu se stanovami MAS a provedenou standardizací MAS. Interní a
externí hodnotitelé jsou vybíráni s ohledem na kvalifikaci potřebnou k provádění úkonů konkrétní
fáze hodnocení projektových žádostí; členové výběrové komise jsou vybíráni z členů MAS.
Pro orgány a subjekty zapojené do procesu hodnocení MAS platí statut a jednací řád organizace;
MAS Rozkvět, z.s. dále zpracovala etický kodex, který zveřejní na internetových stránkách (viz
vzor).

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ/ PRACOVNÍKŮ MAS ROZKVĚT, Z.S. JAKO
IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY

Článek 1- Úvodní ustanovení
Každý zaměstnanec/pracovník MAS Rozkvět, z.s jako implementační struktury SCLLD MAS Rozkvět je povinen
při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým
osobám. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti v implementaci fondů
a ve veřejnou správu obecně.
Účelem Etického kodexu (dále jen kodex) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování
zaměstnance/pracovníka implementační struktury SCLLD MAS Rozkvět ve vztahu k veřejnosti a
spolupracovníkům.
Kodex je základní etickou normou práce MAS Rozkvět,z.s. (dále jen „subjekt implementace“) a jeho
ustanovení se vztahují na pracovníky subjektu implementace a externí spolupracovníky.
Zaměstnanec/pracovník implementační struktury (dále jen „zaměstnanec/pracovník“) chápe svou činnost
v rámci přípravy a implementace (dále jen „činnost“) jako veřejnou službu směřující k naplňování cílů fondů
EU, za niž nese odpovědnost. Pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dobrovolně přijímá jako závazná
následující ustanovení.

Článek 2 - Obecné zásady
Zaměstnanec/pracovník pracuje ve shodě s Ústavou ČR, zákony, dalšími právními předpisy České republiky a
Evropské unie, mezinárodními smlouvami a předpisy, směrnicemi a nařízeními subjektu implementace
a zároveň činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto etického kodexu.
Při plnění svých povinností slouží zaměstnanec/pracovník vždy veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které
by ohrozilo důvěryhodnost a fungování procesu implementace.
Zaměstnanec/pracovník činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu
jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob.
Zaměstnanec/pracovník ve všech svých aktivitách a svém jednání dodržuje zásadu rovného přístupu a jedná
bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry,
zdravotní stav, věk, státní příslušnost, rodinný stav či víru a náboženství.
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Článek 3 - Zásada profesionality a efektivity
Zaměstnanec/pracovník pracuje v zájmu subjektu implementace na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen
si studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Získáváním znalostí a dovedností, vedoucích ke kvalitnímu a
efektivnímu výkonu v procesu implementace, zaměstnanec/pracovník přispívá k naplňování cílů
implementace fondů EU prostřednictvím SCLLD MAS Rozkvět.
Zaměstnanec/pracovník je povinen dbát na efektivní a ekonomické spravování či využívání lidského
potenciálu, finančních zdrojů a zařízení mu svěřených a používat je výhradně k činnostem spojeným s realizací
fondů EU v rámci SCLLD. Se svěřenými prostředky nakládá efektivně, účelně a hospodárně.
Pracovní záležitosti vyřizuje zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem, předpisy pro
implementaci SCLLD nebo interními předpisy stanovených lhůtách.
Vůči veřejnosti, zejména vůči žadatelům či příjemcům podpory a také vůči pracovníkům jiných článků
implementační struktury jedná zaměstnanec/pracovník vstřícně, zdvořile, s nejvyšší mírou porozumění a bez
jakýchkoliv předsudků.

Článek 4 - Zásada objektivity
Zaměstnanec/pracovník dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy
v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí zaměstnanec/pracovník preferovat osobní či skupinové
zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.
Zaměstnanec/pracovník se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. Ve
shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není
možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.
Vůči všem účastníkům vystupuje objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech,
informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně a bez sledování osobního
prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

Článek 5 - Poskytování informací a mlčenlivost
Zaměstnanec/pracovník poskytuje všechny relevantní, pravdivé a úplné informace související s jeho činností
bez zbytečného prodlení a v souladu s právními předpisy, svým mandátem a pracovním zařazením.
Informace o činnosti subjektu implementace, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti
sděluje za subjekt zaměstnanec/pracovník, který je k tomu určen.
Zaměstnanec/pracovník neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ani ostatní zaměstnance, sdělováním mylných
nebo neověřených informací a jedná tak, aby nebyli uvedeni v omyl ani jen jeho nedbalostí.
Zaměstnanec/pracovník nakládá s informacemi, které získal ve svém postavení, s nezbytnou diskrétností.
Zaměstnanec/pracovník je povinen zdržet se předání informací, které se dozví při výkonu svých pracovních
povinností, pokud by tím mohl být negativně ovlivněn proces transparentnosti, rovného zacházení a
nediskriminace vůči žadatelům či příjemcům podpory. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech
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týkajících se obchodních, ekonomických či osobních údajů jiných fyzických či právnických osob, které se
podílejí na procesu implementace nebo o to usilují.
Zároveň zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních úkolů,
jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost subjektu implementace.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z korupčního jednání.

Článek 6 - Střet zájmů a ohlášení zájmů
Zaměstnanec/pracovník se svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu
veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho
rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo
politické vztahy.
Zaměstnanec/pracovník nevyužívá informace související s jeho činností v rámci implementace pro svůj
soukromý zájem.
V případě, že má zaměstnanec/pracovník soukromý zájem na činnosti (např. projektu), kterým se má
zabývat, oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému nebo jiné kompetentní osobě, a to před projednáváním
této věci.
V případech, kdy je zaměstnanec/pracovník předkladatelem či zpracovatelem projektu nebo se na zpracování
podílel nebo ho s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový, ekonomický či politický,
se tento zaměstnanec/pracovník nezúčastní celého procesu od podání žádosti o dotaci až po ukončení doby
udržitelnosti.
Pokud si zaměstnanec/pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na implementaci,
projedná tuto věc se svým vedením nebo jinou kompetentní osobou.

Článek 7 - Korupce
Zaměstnanec/pracovník nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho
činností.
Zaměstnanec/pracovník nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat
dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, která by mohla ovlivnit
objektivní rozhodování či narušit nestranný přístup.
Zaměstnanec/pracovník nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém je
zavázán nebo se cítí zavázán oplatit prokázanou službu či laskavost, která mu byla prokázána.
Vyvaruje se vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho
nestrannost.
Při výkonu své činnosti zaměstnanec/pracovník neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho zvýhodnily
v budoucím osobním nebo profesním životě.
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Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec/pracovník dozvěděl
hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému vedení, jiné kompetentní osobě nebo orgánu činnému v
trestním řízení. Dále je povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.
Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec/pracovník postupuje v souladu s
tímto článkem, informuje zaměstnanec/pracovník svého nadřízeného (nebo jinou kompetentní osobu) a
postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8 - Veřejná činnost a reprezentace
Zaměstnanec/pracovník jedná při výkonu činnosti politicky nestranným způsobem a nevykonává veřejnou
činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho nestrannost.
Zaměstnanec/pracovník se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by
mohla snížit důvěru v implementaci fondů EU prostřednictvím SCLLD a ve veřejnou správu v očích veřejnosti
nebo dokonce zavdat příčinu k jeho ovlivňování. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti
systému implementace fondů EU prostřednictvím SCLLD.
Zaměstnanec/pracovník svým jednáním, vystupováním i oděvem, který je adekvátní jeho práci, podporuje
důvěryhodnost a vážnost úřadu.

Článek 9 - Oznámení nepřípustné činnosti a kontrola
Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu.
Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho
vyplývajícími důsledky.
Zaměstnanec/pracovník dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na
vytváření protikorupčního prostředí.
V případě, že zaměstnanec/pracovník zjistí újmu způsobenou nedbalým, podvodným či korupčním jednáním
jiného zaměstnance nebo jiné osoby mimo implementační strukturu, kterým by mohla být narušena
transparentnost, rovný přístup nebo princip nediskriminace, bezprostředně oznámí tuto skutečnost svému
vedení (nebo jiné kompetentní osobě), případně orgánu činnému v trestním řízení.
Poukáže-li pracovník oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v
pracovněprávních vztazích.
Případné podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu prověří nadřízení daného zaměstnance
nebo jiné kompetentní osoby. V případě pozitivního zjištění je dále postupováno dle platné legislativy,
zároveň je zabezpečena náprava a plynulost implementačního procesu.
Zaměstnanec/pracovník si je vědom, že v případě porušení tohoto etického kodexu je vždy hrubě porušena
pověst všech subjektů implementace EU fondů.

Účinnost
Kodex byl projednán a schválen Členskou schůzí MAS Rozkvět, z.s. dne ………datum…... Tímto dnem vstupuje
v platnost.
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Seznámení zaměstnance/pracovníka s kodexem
Seznámil/a jsem se s etickým kodexem a svým podpisem stvrzuji svůj souhlas s jeho obsahem a zavazuji se jej
dodržovat.
Datum: …………………. Jméno a příjmení: ……………………………. Podpis: …………………………

Hodnotitelé/ členové hodnotící a členové výběrové komise si musí být vědomi svých povinností
vyplývajících z mlčelivosti a střetu zájmů. MAS zajistí, aby všichni hodnotitelé a členové hodnotící a
výběrové komise podepsali čestné prohlášení o nezávislosti, nestrannosti a nepojatosti, a etický
kodex, a to před zahájením hodnocení.
Hodnotitel nebo člen hodnotící a výběrové komise nesmí hodnotit projekt žadatele a rozhodovat o
něm, pokud v organizaci žadatele vykonává nějakou činnost nebo ve vztahu k projektu žadatele
existují rodinné či jiné vazby (MAS minimalizuje riziko střetu zájmu při hodnocení projektů). MAS
nastaví transparentní a jednoznačný proces pro ohlášení podezření na střet zájmů a bude
propagovat ohlašovací povinnost.
MAS zajistí, aby výstupy hodnotitelů a členů hodnotící komise byly pravidelně kontrolovány a
vyhodnocovány. MAS zajistí, aby hodnotitelé a členové hodnotící komise byli seznámeni s věcnými
a finančními cíli SCLLD a Programových rámců, podmínkami výzvy, pravidly pro hodnocení a výběr
projektů, hodnotícími kritérii (např. prostřednictvím školení). Hodnotitelé a členové hodnotící komise
musí vědět, co je cílem hodnocení a jaké výsledky se od výzvy očekávají, a to před zahájením
věcného hodnocení.

INDIVIDUÁLNÍ HODNOTITELÉ, VYMEZENÍ JEJICH PRAVOMOCÍ A ROLÍ
Interní hodnotitel – je osoba, která je součástí implementační struktury SCLLD v rámci MAS, která
provádí hodnocení nezávisle, nestranně a nepodjatě. Tato osoba musí být pro hodnocení projektů
proškolena (platí pro každou novou výzvu, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy oproti
podmínkám stanoveným v předchozí výzvě). Možnosti využití: kontrola přijatelnosti a formálních
náležitostí, věcné hodnocení, analýza rizik.
Externí hodnotitel – je osoba, která není součástí implementační struktury SCLLD, která provádí
hodnocení nezávisle, nestranně a nepodjatě. Je zkušeným a kvalifikovaným odborníkem na danou
oblast. Tato osoba musí být pro hodnocení projektů proškolena (platí pro každou novou výzvu, kdy
dochází ke změnám podmínek výzvy oproti podmínkám stanoveným v předchozí výzvě). Možnosti
využití: kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, analýza rizik.
Interní arbitr – je osoba, která je součástí implementační struktury SCLLD, která provádí hodnocení
nezávisle, nestranně a nepodjatě. Tato osoba musí být pro hodnocení projektů proškolena (platí pro
každou novou výzvu, kdy dochází ke změnám podmínek výzvy oproti podmínkám stanoveným v
předchozí výzvě). Využití: využíván v případech, kdy v rámci hodnocení dochází k významným
odchylkám (např. vysoký rozdíl jednotlivých hodnocení, rozdílná stanoviska expertů, odlišnost
hodnocení v zásadních oblastech apod).
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Externí arbitr – je osoba, která není součástí implementační struktury, která provádí hodnocení
nezávisle, nestranně a nepodjatě. Je zkušeným a kvalifikovaným odborníkem na danou oblast. Tato
osoba musí být pro hodnocení projektů proškolena (platí pro každou novou výzvu, kdy dochází ke
změnám podmínek výzvy oproti podmínkám stanoveným v předchozí výzvě). Využití: využíván v
případech, kdy v rámci hodnocení dochází k významným odchylkám (např. vysoký rozdíl
jednotlivých hodnocení, rozdílná stanoviska expertů, odlišnost hodnocení v zásadních oblastech
apod.).

KOLEKTIVNÍ ORGÁNY, VYMEZENÍ JEJICH PRAVOMOCÍ A ROLÍ
Hodnotící komise – je uskupení minimálně tří hodnotitelů, kteří společně provádějí hodnocení
předložených projektů.
Hodnotící komise dotváří podobu věcného hodnocení projektů nebo vypracovává věcné hodnocení
jako celek, výsledkem je slovní hodnocení projektů a návrh bodového hodnocení projektů.
Rozhodnutí hodnotící komise jsou přijímána konsensem nebo nadpoloviční většinou všech
přítomných osob, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání
hodnotící komise. Hodnocení hodnotící komise musí být doloženo písemně. Možnosti využití
hodnotící komise využije MAS především ve výzvách, kdy je předpokládán příjem většího počtu
projektů, je nutné posoudit projekty vzájemně s ohledem na jejich možné překryvy či zacílení, které
je vymezeno ve výzvě. Hodnotící komise nemění stanovenou minimální bodovou hranici nezbytnou
pro získání podpory ani nemůže pro hodnocení zvolit jiné hodnotící parametry než ty, které byly
uvedeny ve výzvě.
Vymezení základních pravidel při jednání hodnotící komise: členové hodnotící komise se musí
zavázat k nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti (v rámci podpisu prohlášení a etického kodexu
před zahájením jednání hodnotící komise), členové hodnotící komise nemohou být osoby, které se
přímo podílely na předchozích fázích hodnocení projektu, hlasování provádějí členové hodnotící
komise veřejně (v rámci jednání například zvednutím ruky – ze zápisu z jednání hodnotící komise
musí být zřejmé, kdo a jak hlasoval, také z důvodu následného vyhodnocení jednotlivých
hodnotitelů), svá rozhodnutí a stanoviska hodnotící komise vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé,
na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno, z jednání hodnotící komise je vždy pořízen
písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku
jednání, jmenný seznam účastníků, přehled hodnocených projektů a jejich vyhodnocení, včetně
popisu zdůvodnění ke každému projektu (může být řešeno jako samostatné přílohy zápisu komise),
členové hodnotící komise podepisují zápis s výsledky jednání hodnotící komise, výjimkou je situace,
kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové hodnotící
komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda
hodnotící komise a zástupce kanceláře MAS, který organizačně zajišťuje činnost komise.
Výběrová komise – je uskupení minimálně pěti osob, které nejsou hodnotiteli provádějící věcné
hodnocení projektů, o nichž bude výběrová komise jednat. Členové výběrové komise jsou voleni
z řad členů MAS, v souladu se stanovami. Úkolem výběrové komise je zejména posuzovat
předložené rozvojové projekty a provádět předvýběr projektů na základě objektivních kriterií, komise
navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k naplnění záměrů a cílů SCCLD. Výběrová
komise na základě výsledků věcného hodnocení projednává jednotlivé projekty a rozhoduje o tom,
zda bude projekt navržen k doporučení nebo nedoporučení k financování. Rozhodnutí výběrové
komise jsou přijímána konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných osob, přičemž v
případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání výběrové komise.
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Vymezení základních pravomocí: výběrová komise přijímá rozhodnutí o doporučení výběru projektů,
především na základě doposud zpracovaných hodnocení v rámci procesu, a to ve vazbě na výši
alokace; komise nemění stanovenou minimální bodovou hranici nezbytnou pro získání podpory.
Vymezení základních pravidel při jednání výběrové komise: členové výběrové komise se musí
zavázat minimálně k nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti (v rámci podpisu prohlášení a etického
kodexu před zahájením jednání výběrové komise), hlasování provádějí členové výběrové komise
veřejně (v rámci jednání například zvednutím ruky – ze zápisu z jednání výběrové komise musí být
zřejmé, kdo a jak hlasoval), svá rozhodnutí a stanoviska výběrová komise vždy zdůvodňuje tak, aby
bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Z jednání výběrové komise je vždy
pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas
začátku jednání, jmenný seznam účastníků, přehled projektů doporučených, nedoporučených k
financování, včetně popisu zdůvodnění ke každému projektu; členové výběrové komise podepisují
zápis s výsledky jednání výběrové komise, výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po
jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové hodnotící komise mají zápis k dispozici k
připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda výběrové komise a zástupce kanceláře
MAS, která organizačně zajišťuje činnost komise; na jednání výběrové komise musí být vždy
přítomni zástupci kanceláře MAS (zpracování zápisů, facilitace jednání apod.).
Zápis a další podklady z jednání výběrové komise jsou předány k projednání správní radě, která je
dle stanov kompetentní k výběru projektů k realizaci SCLLD.
Správní rada projedná provedené hodnocení projektů v rámci výzvy a rozhodne o výběru projektů
doporučených k financování. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána konsensem nebo nadpoloviční
většinou všech přítomných osob, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedajícího jednání správní rady. Rozhodnutí správní rady musí být zaznamenáno
v monitorovacím systému, a to změnou stavu projektů a vložením zápisu z jednání o výběru
projektů.
Vymezení základních pravomocí: správní rada přijímá výsledné rozhodnutí o výběru projektů na
základě návrhu předloženého výběrovou komisí a zpracovaných hodnocení projektů, a to ve vazbě
na výši alokace. Vymezení základních pravidel při jednání správní rady při výběru projektů: členové
správní rady se musí zavázat minimálně k nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti (v rámci podpisu
prohlášení a etického kodexu před zahájením jednání výběrové komise), hlasování provádějí
členové správní rady veřejně (v rámci jednání například zvednutím ruky – ze zápisu z jednání
výběrové komise musí být zřejmé, kdo a jak hlasoval), svá rozhodnutí a stanoviska správní rada
vždy zdůvodňuje tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Z
jednání správní rady o výběru projektů je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat
minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků, seznam
projektů schválených k financování a seznam projektů nedoporučených k financování, včetně
popisu zdůvodnění; členové správní rady podepisují zápis s výsledky jednání, výjimkou je situace,
kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání – v tomto případě postačuje, pokud členové správní rady
mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost stvrzuje podpisem předseda správní rady, 2
ověřovatelé zápisu a zástupce kanceláře MAS, která organizačně zajišťuje jednání správní rady; na
jednání správní rady při výběru projektů musí být vždy přítomni předseda výběrové komise a
zástupce kanceláře MAS (zpracování zápisů).
Seznam projektů vybraných k podpoře v rámci výzvy provedeném správní radou je předán
k projednání členské schůzi, která nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a
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provádění SCLLD v území působnosti MAS; členská schůze Seznam projektů vybraných k podpoře
v rámci výzvy projednává a schvaluje jako celek.
Zápis z jednání členské schůze MAS ve věci výběru projektů musí být zveřejněn na internetových
stránkách MAS jako implementátora SCLLD nejpozději do 15 pracovních dní od data uskutečnění
jednání.

VÝBĚR SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO SCHVALOVACÍHO PROCESU
Klíčovým prvkem kvality fáze hodnocení a výběru projektů je, kromě nastavení vhodné sady kritérií
a efektivního nastavení procesů, zapojení co nejlépe připravených lidských zdrojů, které zajišťují
hodnocení a výběr projektů.
Proto je nutné, aby osoby, které se budou na procesu hodnocení a výběru projektů podílet, byly
odborně připraveny, disponovaly dostatečnými zkušenostmi, byly adekvátně motivovány provést
kvalitní hodnocení a výběr a v neposlední řadě splňovaly podmínky na nestrannost a nepodjatost.

POŽADAVKY KLADENÉ NA HODNOTITELE, ČLENY HODNOTÍCÍ A VÝBĚROVÉ
KOMISE
Interní hodnotitel (nebo arbitr) - výběr interních hodnotitelů (nebo arbitrů) se uskutečňuje
z pracovníků kanceláře MAS, způsob výběru je v kompetenci MAS. Interní hodnotitel (nebo arbitr)
musí splňovat minimální požadavky pro hodnocení projektů (všeobecná kritéria – bezúhonnost,
způsobilost k právním úkonům a odborná kritéria – odborná znalost v oblasti, která je předmětem
hodnocení).
Externí hodnotitel (nebo arbitr) - výběr externích hodnotitelů (arbitrů) se uskutečňuje z řad
odborníků, způsob výběru je v kompetenci MAS.
Členové hodnotící komise - výběr členů hodnotící komise se uskutečňuje z řad odborníků, způsob
výběru je v kompetenci MAS.
Členové výběrové komise – jsou voleni z řad členů MAS, v souladu se stanovami.
Všichni hodnotitelé a členové hodnotící komise musí splňovat minimálně následující kritéria
(minimální požadavky na výběrové řízení): všeobecná kritéria – bezúhonnost, způsobilost k právním
úkonům; odborná kritéria – požadavky na vzdělání, prokázání odborné praxe (znalosti
problematiky) v oblasti, která je předmětem odborného hodnocení.
Řídící orgány SCLLD provádí zhodnocení práce jednotlivých hodnotitelů vždy minimálně po
ukončení celého schvalovacího procesu v rámci dané výzvy, prostřednictvím interních auditů. O
tomto zhodnocení audit provede záznam u jednotlivých hodnotitelů (tj. obodování výkonu) a zajistí,
že každý hodnotitel obdrží zpětnou vazbu k provedenému hodnocení. Za účelem zvýšení kvality
věcného hodnocení a prevence opakovaných chyb ze strany hodnotitelů musí být všichni
hodnotitelé povinni se po ukončení schvalovacího procesu seznámit se zpětnou vazbou na jejich
provedené hodnocení. Zhodnocení spočívá v identifikaci hodnotitelů, kteří ve schvalovacím procesu
podávají nekvalitní výkon a vyřadit je z hodnotícího procesu.
Posouzení a ohodnocení se provádí zejména z hlediska kvality hodnocení, dále např. z hlediska
upozornění na nedostatky (např. z jednání výběrové komise, žádosti o přezkum rozhodnutí) a z
hlediska odevzdání hodnocení v termínu (např. nedodání v termínu, vyzývání hodnotitele k opravě).
Jednotlivá hodnocení zpracovaná hodnotitelem ve formě hodnotící tabulky jsou vyhodnocena
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přidělením počtu bodů (1 až 5 bodů) a popisem; 5 bodů - Hodnocení bez nedostatků; 4 body Hodnocení obsahuje pouze drobné nedostatky; 3 body - Průměrně zpracované hodnocení; 2 body
Hodnocení vykazuje závažné nedostatky; 1 bod - Hodnocení vykazuje velmi závažné nedostatky.
Řídící orgán SCLLD neprodleně vyřadí hodnotitele nebo člena hodnotící komise ze systému
hodnocení, a to zejména pokud prokazatelně prozradil informace o hodnoceném projektu třetím
osobám, byl prokázán střet zájmů (např. personální, rodinné, majetkové či jiné propojení s
žadatelem), který člen zatajil, byl prokazatelně ovlivněn žadatelem nebo jinou osobou jednající v
zájmu žadatele, prokázal neodbornost při hodnocení (nekvalitní hodnocení), na vlastní žádost
hodnotitele/ člena hodnotící komise. Informace o důvodech vyřazení musí být známy dopředu
(statut a jednací řád, etický kodex, dokumentace SCLLD).

POSTUPY MAS V RÁMCI ADMINISTRATIVNÍ PODPORY A KONTROLY PROJEKTŮ VE
FÁZI REALIZACE
V rámci administrativní podpory realizátorů projektů vybraných k financování prostřednictvím
jednotlivých programových rámců SCLLD vykonává MAS řadu úkonů, které podporují efektivní
realizaci jednotlivých projektů a také naplňování cílů SCLLD. MAS spolupracuje s realizátory
projektů trvale od předložení právního aktu o finanční podpoře k podpisu realizátory po závěrečné
vyúčtování projektů. Významnými aktivitami MAS v této fázi realizace SCLLD je proškolení
realizátorů projektů v důležitých oblastech vedení a administrace projektů včetně publicity donorů,
administrativní podpora realizátorů projektů při realizaci výběru dodavatelů, průběžné kontroly
realizace projektů – a to jak administrativní, tak fyzické kontroly na místě, konzultace a posuzování
změn projektů a jejich administrace (podstatné/nepodstatné) a administrace vyúčtování projektů.

Posuzování změn v integrovaných projektech naplňujících SCLLD probíhá obdobným způsobem
jako u ostatních projektů v rámci standardních výzev konkrétního dotačního projektu (OPZ, IROP,
PRV), přičemž v případě podstatných změn příjemce doloží souhlasné stanovisko MAS jako
nositele integrovaného nástroje (SCLLD) k navrhovaným změnám. Stanovisko MAS bude
příjemcem doloženo formou Oznámení o změně v projektu, čímž bude eliminováno riziko
neočekávaných změn integrované strategie jako celku. Podstatné změny se vždy řídí definicí
podstatných změn v jednotlivých řídicích dokumentacích relevantních programů.

S tím souvisí také pravidelný monitoring projektů a sběr informací pro evaluaci SCLLD,
poskytování součinnosti kontrolním orgánům a správa informačních systémů administrace projektů
a SCLLD a archivace dokumentace (viz procesní mapa archivace). MAS jako nositel SCLLD
provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění SCLLD (procesní a výsledková evaluace)
s údaji platnými k 31. 12. 2017.

Kromě administrace projektů bude probíhat také prezentace realizace integrovaných projektů při
animačních činnostech MAS.

Základním nástrojem monitorování jednotlivých integrovaných projektů i SCLLD jako integrovaného
nástroje je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 (MS2014+), zajišťující
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sběr územně identifikovaných informací (dat) o projektech, věrně dokumentujících jednotlivé fáze
realizace projektů.
Údaji z integrovaných projektů realizovaných v rámci SCLLD je sledováno plnění finančního plánu
a plánovaných hodnot indikátorů (finanční plán SCLLD a plánované hodnoty indikátorů jsou do
monitorovacího systému zadávány MAS v rámci žádosti o podporu SCLLD), MAS provádí vlastní
průběžná vyhodnocování plnění integrované strategie a předkládá s půlroční frekvencí Zprávu o
plnění integrované strategie a spolupracuje s řídícím orgánem při průběžném vyhodnocování
naplňování finančního plánu a dosahování cílových hodnot indikátorů integrované strategie.

POSTUPY MAS VE FÁZI UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ
Závěrečným vyúčtováním integrovaných projektů spolupráce kanceláře MAS a jejích kontrolních
orgánů s realizátory projektů samozřejmě nekončí a pokračuje také ve fázi udržitelnosti projektů –
část těchto činností je nutná s ohledem na pravidla pro realizaci individuálních projektů (různá doba
udržitelnosti od 0 po 5 let), význam sledování výsledků a dopadů projektů souvisí také s celkovou
implementací SCLLD a naplňování cílů této strategie.
Ve fázi udržitelnosti projektů popř. post-realizační fázi projektů bude probíhat pravidelný monitoring
projektů - kontroly na místě a administrativní kontroly monitorovacích zpráv projektů, a také šetření
u konečných příjemců pro potřeby evaluace SCLLD.
Také ve fázi udržitelnosti mohou probíhat změny projektů, které budou administrovány
prostřednictvím MAS. MAS bude nadále poskytovat součinnost kontrolním orgánům, zajišťovat
správu informačních systémů administrace projektů a SCLLD a archivaci dokumentace.
Kromě administrativní podpory a kontrol projektů bude probíhat také prezentace realizace
integrovaných projektů a jejich výstupů, výsledků i dopadů při animačních činnostech MAS.

D.-III. POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT

POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT
Animační aktivity MAS a propagace SCLLD budou sledovat požadovaný účel a tím je naplnění
strategického plánu realizací individuálních projektů.
Skutečná realizace – naplnění - SCLLD bude samozřejmě nejlepší vizitkou společného záměru
regionu MAS. V souvislosti s rozčleněním SCLLD do jednotlivých realizačních opatření,
programových rámců a alokace finančních prostředků v jednotlivých letech bude rozčleněn i systém
propagace mezi potenciálními realizátory individuálních projektů a to mezi obcemi, školami,
neziskovými organizacemi, mezi zemědělci, potravináři a podnikateli, především MSP, a dalšími
subjekty.
Cílem animačních aktivit je maximum motivovaných potenciálních žadatelů a následně
zpracovaných a zrealizovaných kvalitních projektů a naplnění strategických cílů SCLLD a jeho
harmonogramu.
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Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci projektů
konečných žadatelů/příjemců.
Mezi základní komunikační aktivity MAS řadíme zajištění dostatečné propagace SCLLD,
informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací
mezi zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a
podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů.
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. Cílem komunikačního mixu bude především prezentace a
prosazování myšlenek SCLLD i hodnot prezentovaných MAS Rozkvět vhodnou formou, nalezení
vhodných komunikačních cest pro oslovení cílových skupin i komunit regionu MAS a získání jejich
podpory a důvěry, vytváření pozitivní image MAS a získávání dalších partnerů, spolupracovníků a
členů. Dominantní postavení zde má PR a propagace MAS, především v oblastech upoutávkové a
připomínkové reklamy.
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.
V rámci animace SCLLD bude určena osoba odpovědná za PR, vytvořeny plány PR (roční a také
střednědobý na období 2016-2018, resp. následující období), ve kterých si specifikujeme cíle a
cílové skupiny, obsah sdělení, nástroje a ukazatele úspěchu PR. Současně bude potřeba pracovat
se změnami vyvolanými reálným plněním SCLLD, a také momentálními vlivy a příležitostmi
(především pro využití efektivních nízkonákladových akcí).
Pro realizaci animačních aktivit využijeme standardizovaných procesů MAS, viz. procesní mapy
systému komunikace s veřejností, vydávání tiskových zpráv a správy webu (výňatek z procesního
auditu MAS Rozkvět, z.s.).
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Nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými stranami, tj. mezi MAS a jednotlivými
subjekty působícími v regionu MAS včetně potenciálních realizátorů individuálních projektů, je
řešeno především přes internetové stránky MAS www.masrozkvet.cz, kde je prostřednictvím
aplikace „informace e-mailem“ vytvořena společné komunikační platforma - všem registrovaným
jsou pravidelně zasílány aktuální informace o činnosti MAS, o operačních programech, otevřených
výzvách apod., jako upoutávka na novinky zveřejněné na webu.
Webové stránky MAS současně umožňují vzájemný kontakt MAS s komunitou prostřednictvím
anket, interaktivního diskusního fóra nebo aplikace „kniha návštěv“.
MAS Rozkvět spustila na svých webových stránkách v rámci přípravy SCLLD také aplikaci
interaktivních map „ Mapa projektů 2014+“, kde jsou postupně umisťovány prostřednictvím tzv.
POI bodů informace o připravovaných projektech – v budoucnu zde budou umisťovány informace o
projektech (z)realizovatelných v rámci SCLLD. Tato aplikace umožňuje kromě lokace projektu také
uvedení jeho popisu, vkládání fotografií včetně publicity a pravidelné aktualizace v období
udržitelnosti projektu.
Webové stránky a také smartphonová aplikace „Mobilní průvodce“ slouží nejen k propagaci
regionu, ale také jako komunikační platforma mezi MAS a organizacemi působícími v turismu a
cestovním ruchu. Turistická nabídka regionů MAS (subregiony MAS Rozkvět jsou mikroregion
Chelčicko-Lhenický a Svazek obcí Blata, a region Lipenska) je obsažena v mobilním průvodci
regionem MAS, současně jsou propojeny webové stránky MAS a dvou svazků obcí (SO Blata a
Mikroregionu Chelčicko-Lhenického) a některých obcí (Hořice na Šumavě, a další) tak, aby byly
automaticky sdíleny kulturní kalendáře. To je jen řada z dílčích kroků, které slouží pro prezentaci,
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propagaci a popularizaci regionu MAS a jako potenciální komunikační platforma pro obyvatele i
návštěvníky regionu MAS. Přes tyto propojené weby se dostanou informace mnohem lépe ke
konečným uživatelům, k místním občanům, podnikajícím fyzickým i právnickým osobám,
k neziskovým organizacím, k obcím a městům – a také k návštěvníkům regionu, potenciálním
investorům a partnerům. To výrazně usnadňuje výměnu informací mezi místními aktéry.
Od založení MAS Rozkvět,z.s. byly s prací místní akční skupiny seznamovány a do vlastní
organizace MAS coby členové přizývány další subjekty, informace o práci místní akční skupiny,
o integrované strategii MAS, o výzvách i aktuality o dotačních příležitostech jsou k dispozici
na webových stránkách MAS a www obcí v regionu MAS, pravidelně jsou zveřejňovány informace
o činnosti MAS v místních zpravodajích.
Velkou váhu přikládá MAS osobní prezentaci a podávání informací „ na živo“, nejen
managementem MAS, ale také jednotlivými členy MAS, při různých akcích realizovaných v regionu
– ať jsou to již akce tradiční (např. Slavnosti plodů mikroregionu Chelčicko-Lhenického či Kubatovy
slavnosti), nově vznikající regionální tradice (Septembeerfest Horní Planá), nebo akce, které MAS
iniciovala (akce podpořené v rámci grantu na podporu spolkových a komunitních aktivit
financovaného MAS z vlastních zdrojů), realizovala (turistické a cykloturistické akce „ S Peklíkem na
výlet“) nebo organizačně a technicky zajišťovala (prezentace místní produkce na výstavě Země
Živitelka, prezentace regionu na výstavách v Rakousku – Ulrichsberg, Linz, a Bavorsku –
Deggendorf).
V roce 2015 pořádala MAS Rozkvět jako člen NSZM ČR také dvě veřejná Fóra Zdravé MAS,
s těmito komunitními plánovacími akcemi se počítá i v dalších letech.
Dokladem aktivního zapojení a vzájemné spolupráce s obcemi v regionu je mj. vytvoření Fóra
starostů obcí MAS Rozkvět jako neformálního poradního sboru MAS, které se zúčastnilo tvorby a
připomínkování společné strategie pro období 2014-2020. Pravidelná setkání fóra a komunikace
také přispívají ke vzájemné výměně zkušeností mezi zástupci jednotlivých obcí a sdílení dobré
praxe a spolupráci s MAS, což se kladně projevilo při realizaci projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
V rámci koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD, informování a
propagaci SCLLD bude součástí komunikační strategie MAS a animace území na webu MAS a
propojených webech obcí a DSO jako základní komunikační platformy zveřejněn dlouhodobý plán
výzev a veškerá podkladová dokumentace tak, aby potenciální žadatelé měli dostatek informací
o implementaci SCLLD v dostatečném předstihu. K propagaci a prezentaci realizace SCLLD budou
dále využita vystoupení zástupců a zaměstnanců MAS nebo umístění informačních panelů na
akcích realizovaných v regionu MAS, schůzích mikroregionů, akcích NNO, jednání ovocnářské unie
apod. Tento způsob přenosu informací je v regionu obvyklý a efektivní. Další možností, které
budou při animaci SCLLD využívány, budou články v lokálních a obecních zpravodajích.
Protože i mezi členy MAS jsou preferovány možnosti osobního kontaktu a sdílení informací (přenos
informací oběma směry), jsou do komunikačního mixu dále zařazeny semináře, workshopy,
webináře, jednání fokusních skupin, jednání orgánů MAS; dobře informovaní členové MAS totiž
sami o sobě jsou velmi dobrým nosičem informací o MAS navenek. Kromě osobních jednání mohou
orgány MAS vést komunikaci také per rollam.
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Protože významnou součástí SCLLD je aktivní podpora témat udržitelného rozvoje a místní
Agendy 21, budeme se v rámci animace SCLLD zaměřovat také na toto oblast především
prostřednictvím osvětových akcí, seminářů a školení.
Tyto osvětové akce nemusí být nutně zaměřeny obecně pouze na téma UR a MA21, ale mohou se
zaměřit i na související dílčí témata (například ekologický chod úřadu, zapojování veřejnosti do
rozvoje obce/města apod.). Výběr tématu záleží vždy na potřebách a požadavcích cílové skupiny
konkrétní akce, v kontextu a souvislostech s udržitelným rozvojem a snahou SCLLD o jeho
naplňování.
Pro lektorování na uvedených osvětových akcí bude MAS Rozkvět využívat své vlastní pracovníky
s potřebným know-how v dané oblasti, případně odborné partnery (NNO) nebo lektory. Díky této
aktivitě budou MAS v rámci animace SCLLD aktivně šířeny informace a myšlenky v oblasti UR a
MA21, ale také díky ní vznikne prostor pro případná navázání nových kontaktů a partnerství a
možností spolupráce.

242

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

ÚKOLY MAS V RÁMCI OP VVV:
V rámci OP VVV bude MAS zajišťovat animační aktivity směřující ke zvyšování způsobilosti
místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, tedy především:
 metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ;
 zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro
žadatele a příjemce OP VVV)
 průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou zadávání
veřejných zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity projektu;
 metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do
monitorovacího systému MS2014+,
 metodická pomoc ZŠ/MŠ při zajištění správnosti předávaných výstupů;
 metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od
řídicího orgánu apod.;
 metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o
realizaci.
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D.-IV. POPIS SPOLUPRÁCE MEZI MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI A
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

POPIS SPOLUPRÁCE MEZI MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI A
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupráce mezi místními akčními skupinami na regionální, národní a mezinárodní úrovni a
přeshraniční spolupráce jsou významnými prostředky regionálního rozvoje, kdy má být realizace
rozvojových aktivit prováděna na úrovni, kde může být dosaženo největších efektů (zásadní princip
subsidiarity). MAS Rozkvět, z.s. disponuje dostatečnými kompetencemi pro řízení rozvoje území a
realizaci spolupráce, což dokládají i zkušenosti z předchozích více než 10 let působení MAS v
regionu.
Většinu těchto projektů a aktivit jsme zrealizovali ve spolupráci s regionálními partnery z řad
místních akčních skupin – především sousedními MAS Blanský les-Netolicko o.p.s., LAG Chance in
nature (nový název: MAS Šumavsko,z.s.) a MAS Vodňanská ryba, z.s. (CZ – Jihočeský kraj), LAG
Sterngartl- Gusental (AT- Horní Rakousko), LAG Donau-Böhmerwald (AT- Horní Rakousko) a LAG
Deggendorf (DE – Dolní Bavorsko); mimo to jsme realizovali širší kooperační projekt spolupráce
s MAS Vršatec (SK). Tato územní spolupráce umožnila MAS Rozkvět a partnerům přistupovat
k problémům komplexně a vytvářet řešení a celky s výraznou přidanou hodnotou.
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Díky tomu jsme získali řadu zkušeností s přípravou a realizací projektů, koordinací vzájemné
komunikace včetně mezinárodní dimenze projektů, společným zadáváním veřejných zakázek,
administrací a kontrolní agendou. Současně realizace projektů „prověřila“ v reálu naše schopnosti
být lead-partnerem rozsáhlých projektů i roli zastřešovatele kooperací a iniciátora nových aktivit.
V prvním pololetí r. 2015 se nám podařilo iniciovat postupně skupinová setkání s MAS z Bavorska a
Rakouska a 21.5.2015 jsme uskutečnili historicky první společný „projekt-market“ jihočeských,
hornorakouských a dolnobavorských místních akčních skupin.
Kooperační projekty nám také umožnily realizovat velmi inovativní řešení, a to jak po stránce
technologické (například interaktivní aplikace mobilních průvodců), tak sociální (především rozvoj
dobrovolnictví) a procesní (komunitní příprava, sběr projektových záměrů a vytvoření interní
databáze). Dle charakterů projektu byly využity také prvky společensky zodpovědného zadávání
veřejných zakázek. Přehled dosavadní realizace projektů spolupráce je uveden v analytické části
tohoto dokumentu.
V těchto kooperacích na regionální a mezinárodní, především přeshraniční úrovni budeme
pokračovat i nadále v doposud rozvíjených tématech (turistika, rozvoj komunitního života,
obnova památek, podpora technického vzdělávání mládeže, celoživotní vzdělávání, regionální
identita, zdravý životní styl, místní partnerství), ale i nových tématech (mj. aktivní trh práce,
dobrovolnictví, propagace destinací, místní průvodcovství a další, viz indikativní přehled dále); mimo
to je MAS Rozkvět, z.s. připravována kooperace také s dalšími regionálními i teritoriálními partnery
nejen z místních akčních skupin, a přiměřené rozšiřování národní i mezinárodní spolupráce.
Byli jsme zapojeni také do projektu Krajské sítě MAS Jihočeského kraje „ Další vzdělávání
managementu místních akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje“.
Díky zapojení MAS Rozkvět,z.s. do projektu SMS ČR „ MAS jako nástroj spolupráce obcí pro
efektivní chod úřadů“ očekáváme rozvoj další interaktivní spolupráce mezi MAS napříč celou ČR, a
také v rámci mezisektorové spolupráce na principech NPM (New Public Management). Jde zejména
v oblasti školství a vzdělávání, odpadového hospodářství, dopravy a dopravní dostupnosti a lokální
zaměstnanosti a cestovního ruchu a turismu.
Aktuálně je ve spolupráci místních akčních skupin realizována široká kooperace MAS v oblasti
školství při realizaci projektů MAP – místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (2015-2017,
s perspektivou pokračování do r. 2020); MAS Rozkvět, z.s. je nositelem tohoto projektu pro ORP
České Budějovice a bude participovat na realizaci projektů pro ORP Český Krumlov a Prachatice,
takže zajistí ve spolupráci s dalšími MAS plošně pro region MAS Rozkvět,z.s. přípravu strategických
plánů pro oblast předškolního vzdělávání a základního školství; regionální kooperace místních
akčních skupin na těchto projektech současně zajistí vysokou míru kompatibility těchto plánů
v rámci Jihočeského kraje, což je významnou přidanou hodnotou této kooperace.
Jako reálný prostor pro aktivity MAS a vzájemné spolupráce místních akčních skupin na regionální
a přeshraniční mezinárodní spolupráci se jeví oblast podpory rozvoje spolupráce na trhu práce,
ve které může MAS Rozkvět navázat na již zrealizovaný mezinárodní projekt „Rozvoj místního
partnerství a trhu práce“; v této souvislosti bude MAS připravovat navazující projekty (zavedení
lokálního zprostředkování práce, vyhledávání zaměstnanců pro konkrétní zaměstnavatele a
realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osoby, ucházející se o práci,
poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, rozvoj firemního dobrovolnictví
apod.). V průběhu realizace projektu se potvrdila správnost směru rozvoje kooperace založená
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na místním partnerství, propojující navzájem lokální a regionální partnery napříč sektory jako
regionální platformy spolupráce. Z hlediska trhu práce a rovných příležitostí je do budoucna
pro regionální platformu důležitá orientace na podporu zaměstnanosti v místě, provozu řemesel
a služeb na venkově, zpracování místní produkce a modernizace stávajících firem, podpora
technického vzdělávání a manuální zručnosti u žáků ZŠ i u dětí v MŠ, marketingu místní produkce
a její umisťování na trh, přímého prodeje, krátkých prodejních řetězců, začínajících podnikatelů,
podpora podnikavosti jako vzdělávacího modelu již od ZŠ, lokální dopravní obslužnosti, sdílených
služeb, podpůrných služeb pro rodinu, rozvoje sociálních služeb a udržitelného systému jejich
financování, jazykového vzdělávání pro všechny věkové kategorie, aktivizace výuky němčiny nejen
ve školách, výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji, zvýšení praktické gramotnosti obyvatelstva
(finanční, matematická, čtenářská, právní, environmentální…), zvyšování bezbariérovosti veřejných
budov a infrastruktury všeobecně a sdílení dobré praxe v této oblasti, zvyšování lokální energetické
soběstačnosti (také jako zdroje pracovních míst), udržitelného sociální podnikání, efektivního
využívání politik aktivní zaměstnanosti a investičních pobídek, kapitalizace životního prostředí
z hlediska trhu práce (soft-turismus, sezónní pracovní místa např. síť místních průvodců),
destinačního managementu, sdílení dobré praxe, vytváření sítí a kooperací a přeshraniční
spolupráce.
Za účelem rozvoje turismu a cestovního ruchu v regionu MAS Rozkvět, z.s je potřeba dále
rozšiřovat dosavadní spolupráci s Jihočeským krajem (účast v grantech v oblasti CR),
Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (společná propagace na výstavách, zapojení do systému
benefitních karet, regionální a nadregionální propagace a prezentace, účast na výstavách …),
regionálními partnery z řad místních akčních skupin, především sousední MAS Blanský les –
Netolicko, MAS Šumavsko, LAG Sterngartl Gusental, LAG Donau Böhmerwald, a partnery z
Bavorska (LAG Deggendorf a Landsrat Deggendorf, obce Lallinger Winkel, dobrovolnická
organizace Mach mit!, a další). V průběhu realizace dosavadní spolupráce a jednotlivých projektů
byly navázány četné přeshraniční kontakty nad rámec původní spolupráce.
Na úrovni sítí regionálních i příhraničních místních partnerství byly doposud definovány
následující témata další potenciální spolupráce:
Tematické
zaměření projektu
Rozvoj sítě
hipoturistiky

Charakteristika projektového záměru
Provázání české, rakouské a bavorské sítě
hipotras/hipostezek – zajištění průchodu Šumavou,
společná školení a přenos zkušeností mezi
hipostanicemi

Návrh řešení
Vytvoření nových hipotras,
značení v terénu, společná
školení, společná propagace

Provázání české, rakouské a bavorské sítě pěších tras
Vytvoření nových dálkových
Rozvoj sítě dálkové v návaznosti na dálkové pěší trasy – zajištění
tras, značení v terénu, zázemí
pěší turistiky
průchodu krajinou „bez hranic“, rozvoj navazující
pro turisty, společná propagace
infrastruktury i služeb, marketing, využití e-apps
Provázání české, rakouské a bavorské sítě
Rozvoj sítě tras pro
cykloturistických stezek a tras, budování nových
cykloturistiku
propojení a tras/stezek, značení, využití e-apps

Vytvoření nových lokálních tras
a propojení přeshraničně,
značení v terénu, propagace

Podpora
technického
vzdělávání na ZŠ

Společné akce, výměnné
pobyty, školení lektorů

Obnovení technických předmětů v základních školách
a zvýšení spolupráce s místními i přeshraničními
firmami

Věková struktura v komunitách na území MAS stárne.
Vyhledávání nových
Cílem je přilákání nových členů a výchova budoucích
lídrů ve spolcích
vedoucích členů spolků.

Výměnné aktivity, společné
přeshraniční akce a výměna
zkušeností při generační
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výměně ve vedení spolků
Komunitní
plánování
sociálních služeb

Formou společného plánování dále zefektivňovat
poskytování sociálních služeb na obou stranách
hranice + zajistit přenos zkušeností organizací
poskytující sociální služby.

Společné akce, metodické listy,
sdílení strategických přístupů,
hledání společných investorů.

Posílení
vzájemného
„přeshraničního
obchodu“

Oboustranné zvýšení odbytu zboží a služeb v rámci
podniků z obou stran hranice a tím posílení místních
ekonomik ve vybraných tématech.

Účast na veletrzích i drobných
akcích v partnerských
regionech, společný marketing,
společná strategie zvýšení
objemu společného obchodu

Obecní
infrastruktura

Inovativní způsoby řešení problémů při správě a rozvoji
obecního majetku (čištění komunálních odpadních vod,
Exkurze, semináře, návrhy
zásobování domácností pitnou vodou, oprava a údržba
technického řešení (studie),
místních komunikací, zakládání a údržba veřejné
šíření příkladů dobré praxe
zeleně v obcích, využití nemovitého majetku obcí);
studie ve spolupráci s VOŠ/VŠ

Rekreační koupání

Využití přírodních nádrží (rybníků) pro rekreační
koupání s využitím biologického čištění

Mladí lidé na trhu
práce

Exkurze, šíření příkladů dobré
praxe, soutěže, společné
Podpora rozvoje podnikatelského myšlení mladých lidí
tematické akce, stáže
ve firmách

Rozvoj manuální
gramotností dětí
a mládeže

Podpora vzniku herních prvků, školních pomůcek,
učebnic, specializovaných učeben a zakládání
hospodářského zázemí na ZŠ a MŠ (sady, zahrady,
chov hospodářských zvířat, včelařství, dílny, kuchyňky)
zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků MŠ
a ZŠ

Exkurze, šíření příkladů dobré
praxe, soutěže, společné
tematické akce, zrcadlové
projekty

Místní zdroje
pro místní
zaměstnanost

Vytváření inspirativního prostředí pro vznik nových
místních výrobků a potřebných služeb s ohledem
na podporu zaměstnanosti obyvatel a lepší
zhodnocování místních zdrojů (ovocnářství, kulinářství,
obnovitelné zdroje energií, cestovní ruch, regionální
značka, krátké potravinové řetězce, distribuce místních
výrobků, sociální podniky, pečovatelské služby)

Exkurze, semináře, šíření
příkladů dobré praxe, stáže
ve firmách, tématické akce,
zrcadlové projekty

Exkurze, semináře, návrhy
technického řešení (studie),
šíření příkladů dobré praxe

Rozvoj manuální gramotnosti a dalších nezbytných
Trávení volného
dovedností a znalostí nezbytných pro život dětí
času dětí a mládeže
na venkově

Exkurze, výměnné pobyty, letní
tábory, zájmové kroužky,
vybavení pro realizaci akcí
a vnitřních a venkovních prostor

Dopravní
obslužnost
ve venkovském
území

Hledání nových přístupů a postupů při zajišťování
hromadné dopravy ve venkovském území, rozvoj
bezmotorové dopravy a elektromobility.

Exkurze, semináře, šíření
příkladů dobré praxe, návrhy
technického řešení (studie),
zrcadlové projekty

Posílení lokálního
patriotismu

Vyhledávání nových metod směřujících k posílení
vztahu dětí, mladých lidí a ostatních obyvatel k místu,
kde žijí.

Přednášky a kurzy (místní
historie, geografie, geologie,
biologie…), lokální učebnice
a publikace, výstavy, expozice,
naučné stezky, zrcadlové
projekty

Venkovská
architektura

Témata: obnova památek, lidové a drobné sakrální
architektury, nová výstavba ve venkovském stylu,
nízkoenergetické stavby, dřevostavby .

Sběr informací a společné
analýzy, sdílení dobré praxe

Zdravý životní styl

Osvěta zaměřená na zdravý životní styl včetně

Přednášky a kurzy, výstavy,
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na venkově

rozšíření nabídky sportovních příležitostí, využití
léčivých bylin a zvýšení úrovně laické první pomoci.

expozice, zrcadlové projekty

Vyšší kvalita života
seniorů

Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním
kontaktu a zavádění principu dobrovolnictví do praxe

Přednášky a kurzy, zrcadlové
projekty

Velkou příležitostí pro region MAS Rozkvět, z.s. v plánovacím období 2014-2020 je možnost
zapojení se do aktivit a grantových programů ER Donau-Moldau (Evropského regionu DunajVltava); k tomuto máme dobré předpoklady díky dosavadním aktivitám v rámci kooperačních
projektů.
Další předpokládanou kooperací s LAG Donau-Böhmerwald (AT) je přenos dobré praxe v oblasti
zavedení tzv. energetického manažera regionu, řešení dopravní obslužnosti a dostupnosti pomocí
carsharingu a komunitního přístupu k sociálním službám a sociálnímu podnikání.

D.-V. POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ

POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ
Hodnocení realizace SCLLD a její řízení je založeno na naplnění zejména provázanosti hlavních
cílů (důležitost cílů odpovídá pořadí, v jakém jsou uvedeny):
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)
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.
Ve fázi přípravy SCLLD bylo nutné zejména dodržování principů účelnosti a efektivnosti, princip
hospodárnosti je nutné aplikovat primárně ve fázi hodnocení a zejména fázi realizace projektů.
Hospodárnost implementace SCLLD jako celku je závislá hlavně na míře hospodárnosti
jednotlivých projektů, resp. výdajů. Pro důsledné uplatnění principů 3E by v procesu schvalování
projektů měl být také kladen důraz na hodnocení výsledků operací, nikoli pouze výstupů nebo
formálních hledisek projektů.
Pro celkové sledování účinnosti projektů a naplňování cílů SCLLD nastavila MAS vnitřní systém
hodnocení prostřednictvím sady vlastních monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků (xy.
označuje další členění na nižší úroveň indikátoru).
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MAS-ČI

Další indikátory výstupů a výsledků - MAS

01.(xy)
02.(xy)

03.(xy)
04.(xy)
05.(xy)
06.(xy)
07.
08.(xy)
09.

Počet podpořených (projektů/ realizátorů projektů/ obcí/ zapojených partnerů/projektů
spolupráce..)
Objemové indikátory (počet rekonstr./ vystav./ bezbarier./ vybavených objektů, systémů VS,
IZS, komunit.centra,sítí; počet sociálních bytů; kapacity – soc.sl., další služby; počet moder./
vybavených objektů SDH….)
Kvalitativní indikátory (služby VS, soc.služby; další služb; počet vytvoř. sítí; vzděláv.systémy;
MŠ, ZŠ; další služby; počet využitých šablon OPVVV)
Dopady UR - indikátor přínosů pro soc.začleňování, UR, RP
Počet inovací - inovační indikátory (počet nových živností/nových produktů, inovací…)
Počet vytvořených pracovních míst (z toho ženy/muži,…)
Počet vytvořených strategických dokumentů
Počet osvětových akcí (akce, publikace, medializace,..)
Návštěvnost regionu

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 (viz popis inovací v rámci SCLLD).

Interní sadu indikátorů doplňují závazné indikátory pro projekty realizované prostřednictvím
Programových rámců SCLLD (odpovídá jednotlivým operačním programům – IROP, OP
Zaměstnanost, a Programu rozvoje venkova); tyto indikátory budou evidovány dle kódů NČI2014+
(podrobněji rozpracováno v jednotlivých programových rámcích pro OP Zaměstnanost, IROP a
PRV).

Indikátory podle jednotlivých specifických cílů – prioritních oblastí SCLLD – a
opatření (příp. podopatření) SCLLD zařazených do jednotlivých Programových rámců
SCLLD

Specifický
cíl SCLLD
Prioritní
oblast

SC 1
LIDÉ

Opatření/
Podopatření
/
Aktivita
SCLLD

IDENTIFIKACE programu

Program

L.1.2.

IROP

Identifikace indikátorů

Prioritní
osa OP/

Investiční
priorita OP

Specifický
cíl OP/

Kód
NČI2014+

Měrná
jednotka

Typ
indikátoru

Priorita

Prioritní

operace

(výstup/

Unie

oblast

PRV

výsledek)

PO 2

IP 9a

SC 2.1

Cílová
hodnota

6 75 10

Klienti

výsledek

245

5 54 01
5 54 02

Zázemí
Služby

výstup
výstup

5
2
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L.1.2.

L.3.1.1.

L.3.1.3.

L.3.2.

P.1.1.1.

P.1.1.2.
SC 2

P.1.1.3.

OP Z

IROP

IROP

OP Z

PRV

PRV

PRV

PO 2

PO 2

PO 2

PO 2

M19

M19

M19

IP 9vi

IP 10

IP 10

IP 9vi

19.1.b

17.1.b

17.1.a

SC 2.3.1

SC 2.4

SC 2.4

SC 2.3.1

19.2.1.

19.2.1.

19.2.1.

PODNIKÁNÍ

P.1.1.4.

SC 4

PRV

M19

26.

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

C.2.1.1.

PRV

M19

19.1.b

19.2.1.

oM.4.

OP Z

PO 2

IP 9vi

SC 2.3.1

CESTOVNÍ
RUCH

oM.7.

PRV

M19

44.

19.3.1.

5 51 01

Zařízení

výstup

62000

Projekty NNO

výstup

67001

Místa

výstup

60000

Účastníci

výstup

55102

Zařízení

výstup

67010

osoby

výsledek

2
7
40
10
2
350

5 00 20

%

výsledek

90,5

5 00 00

Zařízení

výstup

5 00 01

Osoby

výstup

5 00 30

%

výsledek

5 00 30

%

výsledek

5 00 00

Zařízení

výstup

5 00 01

Osoby

výstup

67010

Osoby

výsledek

5
110
5
5
3
45
80

67001

Místa

výstup

45

60000

Účastníci

výstup

70

50001

Osoby

výstup

8

62000

Projekty

výstup

3

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

0

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

2

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

3

93701

počet

výstup

5

94800

počet

výsledek

0

93102

počet

výstup

2

93701

počet

výstup

2

9 10 10

Návštěvy/rok

výsledek

27500000

9 10 05

Návštěvy/rok

výstup

1500

9 05 01

objekty

výstup

1

9 06 01

revitalizace

výstup

1

9 08 01

realizace

výstup

1

93701

počet

výstup

8

94800

počet

výsledek

3

62000

projekt

výstup

1

60000

Účastníci

výstup

4

50130

osoby

výsledek

7

50105

podniky

výstup

1

92501

EUR

výstup

66459
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Identifikace indikátorů
Kód

Název

Měrná

Typ

NČI2014+

indikátoru

jednotka

indikátoru
(výstup/
výsledek)

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

Klienti

výsledek

5 54 01
5 54 02
5 51 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center

Zázemí
Služby
Zařízení

výstup
výstup
výstup

5 51 02
6 00 00

Počet podpořených komunitních center (nově doplněné – OP Z)

zařízení

výstup

Účastníci

výstup

6 20 00

Celkový počet účastníků
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo
nestátní neziskové organizace

Projekty

výstup

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

místa

výstup

6 70 10

Využívání podpořených služeb

osoby

výsledek

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

%

výsledkový

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Zařízení

výstupový

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

výstupový

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

%

výsledkový

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

%

výsledkový

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Zařízení

výstupový

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Osoby

výstupový

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců

počet

výstupový

9 48 00

počet

výsledkový

9 10 05

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za
vstupné
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí

9 05 01

Počet revitalizovaných památkových objektů

9 06 01

Počet revitalizací přírodního dědictví

9 08 01

Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření

5 01 30

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce

5 01 05

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce

9 25 01

Celkové veřejné výdaje

9 10 10

Návštěvy/rok výsledkový
Návštěvy/rok

výstupový

objekty

výstupový

revitalizace

výstupový

realizace

výstupový

osoby

výsledek

podniky

výstup

EUR

výstup

(podrobněji jako samostatná příloha – viz tabulka č. 3, Finanční a časový plán SCLLD MAS
Rozkvět, a metodiky jednotlivých operačních programů)
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