STRAKONICKO –
MÍSTO PRO ŽIVOT

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Strakonicko 2014 – 2020
Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

OBSAH
1

Strategické řešení........................................................................................................................................... 3

1.1
Mise (poslání) ........................................................................................................................................ 3
1.2
Stanovení vize ....................................................................................................................................... 3
1.3
Stanovení klíčových oblastí rozvoje ...................................................................................................... 4
1.4
Popis klíčových oblastí .......................................................................................................................... 6
1.5
Stručný popis SCLLD ........................................................................................................................... 6
1.5.1
Základní osa strategie ................................................................................................................... 6
1.5.2
Přehled konstrukce strategie ....................................................................................................... 16
1.6
Strategické cíle, specifické cíle, opatření a aktivity ............................................................................. 16
1.6.1
Klíčová oblast A ......................................................................................................................... 17
1.6.2
Klíčová oblast B.......................................................................................................................... 21
1.6.3
Klíčová oblast C.......................................................................................................................... 26
1.6.4
Klíčová oblast D ......................................................................................................................... 29
1.6.5
Klíčová oblast E .......................................................................................................................... 32
1.6.6
Klíčová oblast F .......................................................................................................................... 35
1.6.7
Cílové skupiny SCLLD Strakonicko – místo pro život .............................................................. 36
1.6.8
Provázanost strategie .................................................................................................................. 38
Provázanost specifických cílů v klíčových oblastech ....................................................................................... 39
2
Vlastnosti strategie ...................................................................................................................................... 46
2.1
Integrující a inovační rysy ................................................................................................................... 46
2.2
Hierarchie cílů ..................................................................................................................................... 47
3
Vazba na strategické dokumenty ................................................................................................................. 48
3.1
Evropská úroveň .................................................................................................................................. 48
3.2
Národní úroveň .................................................................................................................................... 48
3.3
Regionální úroveň................................................................................................................................ 52
3.4
Místní úroveň....................................................................................................................................... 54
3.5
Návaznost na SPL 2007 - 2013 ........................................................................................................... 55
4
Akční plán ................................................................................................................................................... 55
4.1
Programový rámec IROP ..................................................................................................................... 56
4.2
Programový rámec OPZ ...................................................................................................................... 70
4.3
Programový rámec PRV ...................................................................................................................... 92
5
Vazba na horizontální a průřezová témata ................................................................................................. 104
5.1
Horizontální témata ........................................................................................................................... 104
5.1.1
Rovné příležitosti a nediskriminace .......................................................................................... 104
5.1.2
Genderová rovnost .................................................................................................................... 104
5.1.3
Udržitelný rozvoj ...................................................................................................................... 104
5.2
Specifická témata PRV ...................................................................................................................... 105
5.2.1
Klima ........................................................................................................................................ 105
5.2.2
Inovace ...................................................................................................................................... 105
5.2.3
Životní prostředí ....................................................................................................................... 105
6
Závěr .......................................................................................................................................................... 105
6.1
6.2

SLOVNÍČEK POJMŮ ...................................................................................................................... 105
Seznam použitých zkratek ................................................................................................................. 107

2|Stránka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

ÚVOD
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Strakonicko – místo pro život“ je ucelenou strategickou
koncepcí na projektové období 2014 – 2020, kterou by se měl řídit rozvoj území MAS Strakonicko během
uvedeného období. Byla zpracovávána již od ukončení prací na strategii pro předchozí plánovací období, a to
stejným způsobem – to znamená vlastními lidskými zdroji. Strategie je zpracována pro určité vymezené území,
které schválilo využití integrovaného nástroje, tzv. komunitně vedeného místního rozvoje, vedeného MAS
Strakonicko, pro svůj další rozvoj. Jedná se o integrovanou strategii, která vychází přímo z potřeb území a z jeho
potenciálu a zároveň respektuje podmínky dané pro komunitně vedený místní rozvoj. Je proto specifickým
dokumentem pro rozvoj dotčeného zájmového území.
Strategie respektuje základní principy rozvoje, mezi které patří především trvale udržitelný rozvoj provázený
ochranou životního prostředí, zachováním přírodního a kulturního dědictví a dalšími principy, důležitými pro
rozvoj společnosti. Jsou to zásady nediskriminace, genderové rovnosti, partnerství a také transparentnosti, která
garantuje dodržování zásad a principů.
Strategie využívá pro některá opatření možností spolufinancování strategie z programových rámců IROP, ESF
a PRV. Proto byl při přípravě strategické části SCLLD zohledněn dokument Evropa 2020 a z toho vycházející
další strategické dokumenty a byl respektován stěžejní dokument Dohoda o partnerství pro programové období
2014 – 2020, díky kterému je umožněno čerpání finančních prostředků EU v PRV a v příslušných OP. MAS
zohlednila zároveň národní, regionální a místní dokumenty tak, aby realizace SCLLD podporovala
i naplnění koncepce těchto strategických dokumentů.
Opatření, která není možno podpořit ze shora uvedených programových rámců a jsou důležitá k naplňování vize
strategie, budou realizována z jiných dostupných zdrojů jak prostřednictvím MAS, tak i jednotlivých obcí
a ostatních oprávněných žadatelů. Pro dosažení tohoto záměru MAS využije všech příslušných animačních
technik, aby v území vyvolala zájem o využívání dalších evropských zdrojů v podobě individuálních projektů
žadatelů a také případných národních zdrojů a poskytne v potřebné míře poradenství.

1 Strategické řešení
1.1 Mise (poslání)
Posláním MAS Strakonicko je podílet se na rozvoji svého zájmového území, které souhlasí se zapojením do
komunitně vedeného místního rozvoje jejího LEADER regionu. Ten je veden na principu metody LEADER,
jejímž prostřednictvím MAS již naplnila cíle SPL 2007 – 2013. V souladu se svým posláním stanovila MAS
dlouhodobou vizi pro rozvoj svého definovaného území. V období 2014 – 2020 je proto základním úkolem MAS
dosáhnout prostřednictvím SCLLD vize, stanovené pro rozvoj území v uvedeném období.
Její hlavní rolí je proto být základním komunikačním uzlem ve svém území, podporovat a koordinovat
rozvojové aktivity na tomto území, rozvíjet místní potenciál, získávat a zprostředkovávat informace,
administrovat finanční prostředky v rámci své SCLLD a vyhledávat další dotační prostředky pro území
z různých dostupných zdrojů a podporovat jejich účelné, efektivní a hospodárné využití za dodržování zásad
transparentnosti a zásad Etického kodexu. Při své práci bude MAS využívat animační techniky, navazovat
projektová i sektorová partnerství a spolupracovat s partnery na oživování svého území. Při všech svých
činnostech bude dbát základních principů metody LEADER a zásad pro realizaci CLLD.

1.2 Stanovení vize
Dlouhodobá vize pro rozvoj území
Vize rozvoje území, kterou si MAS stanovila, vyjadřuje to, čeho chce MAS svými aktivitami dosáhnout. MAS
zde navazuje na svoji předchozí strategii „Vize pro venkov“, z níž vycházel Strategický plán LEADER na
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období 2007 – 2013 pod názvem „Cesty od kořenů k vizi“. Mottem strategickému plánu byl známý citát
architekta Hundertwassera: „Strom, který ztratí své kořeny, nemá z čeho žít“. Ten provázel MAS celým obdobím
realizace – MAS hledala, nacházela a obnovovala kořeny území, a snažila se o udržení či navázání sounáležitosti
obyvatel s mnohaletou historií a tradicí regionu. V dalším období 2014 – 2020 chce MAS, aby Strakonicko bylo
otevřené nejen pro současné obyvatele území, ale i pro nové, kteří by zde zapustili své kořeny. MAS chce
postupně přispívat k tomu, aby tady, na venkově, našli lidé potřebné zázemí k rodinnému životu, pracovní
příležitosti,možnost osobního růstu, kvalitní a dostupnou infrastrukturu, síťdůležitých služeb občanské
vybavenosti, zachovaný tradiční ráz venkovského života, zdravého životní prostředí a možnost spolupráce mezi
veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Zkrátka aby našli místo pro život.Proto MAS svoji vizi
soustředila do stručné definice, která se stala současně i názvem strategie:

STRAKONICKO –MÍSTO PRO ŽIVOT

Tato vize slouží jako dlouhodobý výhled, určující jaké Strakonicko chceme v budoucnu mít, tj. čeho chceme na
území dosáhnout. K této vizi venkova není jednoduchá cesta, ale jasně nám ukazuje, k jakému cíli jdeme. Slouží
jako základní představa o budoucím směřování vývoje území MAS Strakonicko. Ta je zachycena pomocí
základních pojmů, které vystihují hlavní cíle rozvoje. Slouží především pro stanovení cílového stavu, jehož by
region chtěl během následného období dosáhnout.
„Strakonicko –místo pro život“je vize, která zahrnuje vytváření kvalitnějšího zázemí pro život na venkově,
pracovních příležitostí pro místní obyvatele, zdravého životního prostředí, zkvalitnění a dostupnost
infrastruktury, rozvinuté sítě služeb občanské vybavenosti, turistickou atraktivitu, a to vše při zachování
tradičního rázu venkovského života a udržitelného rozvoje území.V neposlední řadě je součástí vize posílení
spolupráce mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem a rozvoj občanské společnosti.
Z celkové vize pak vyplývají klíčové oblasti rozvoje území, z nichž každá má svůj vlastní strategický cíl.Ten
je zformulován na základě hlavních závěrů analytické části a naplňuje stanovenou vizi.Vize je dále
konkretizována ve specifických cílech, opatřeních a aktivitách, které budou naplňovány projektovými záměry.
Naplnění vize lze dosáhnout současným naplňováním jednotlivých cílů, protože se navzájem doplňují
a podmiňují.

1.3 Stanovení klíčových oblastí rozvoje
MAS na základě analytických podkladů, na základě zkušeností se SPL 2007 – 2013 a na základě osobních
kontaktů při animaci v území stanovila šest klíčových oblastí, které rozpracovala do opatření a aktivit. Klíčové
oblasti nekopírují Programové rámce z ESIF, ale věnují se tematicky životu na venkově a již jejich názvy dávají
najevo, jaké území MAS chceme mít.

4|Stránka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

Má to být:

Každá z klíčových oblastí přispívá k usnadnění života na venkově a k jeho zkvalitnění svým vlastním způsobem.
Společně by pak měly vytvořit konkurenceschopný region příjemný k životu, vstřícný k rodině, rozvíjející vlohy,
talent a vzdělanost obyvatel, prostě krásné místo pro život.
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1.4 Popis klíčových oblastí

1.5 Stručný popis SCLLD
Strategii komunitně vedeného rozvoje MAS Strakonicko, která má dlouhodobou vizi již ve svém názvu, tvoří
komplexní výčet opatření, která mají vést k naplnění vize strategie. Některá jsou a jiná nejsou podporovatelná
v rámci programových rámců, ze kterých MAS Strakonicko může čerpat.
Je řada potřebných aktivit, zvláště těch, které činí život na venkově krásným a kvůli kterým se často lidé
k bydlení na venkově rozhodují, které podporovat nelze. Součástí SCLLD jsou všechna opatření bez ohledu na
to, jakým způsobem je jejich realizaci možné podpořit. Všechna jsou uvedena v tabulkovém přehledu základní
osy strategie.
Opatření, která je možno realizovat v rámci programových rámců jsou uvedena jako Opatření IROP, Opatření
OPZ a Fiche PRV a dále rozpracována jsou v kapitole 4 - Akční plán.
Realizace ostatních opatření je závislá na vyhledávání jiných finančních zdrojů. Ty jsou v ose SCLLD označeny
jako „jiné zdroje“. Bude se jednat o národní, krajské, obecní i soukromé zdroje, zdroje z grantů, nadací, místních
účelových sbírek i zdroje, které jsou vlastní dobrovolnou prací místních obyvatel. MAS se chce zaměřit i na další
evropské zdroje nad rámec programových rámců, se kterými má již z minulého programovacího období
zkušenosti (Cíl 3 s využitím hranic s Bavorskem a Rakouskem, témata vyhlašovaná přímo Komisí apod.) i další
zahraniční zdroje, které budou během příslušného programovacího období k dispozici.

1.5.1 Základní osa strategie
V počátku práce na strategické části SCLLD vytvořil pracovní tým základní kostru (osu) strategie, která dala
ucelený přehled klíčových oblastí, strategických a specifických cílů.
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ZÁKLADNÍ OSA SCLLD 2014 – 2020 „STRAKONICKO – MÍSTO PRO ŽIVOT

Klíčová oblast A - STRAKONICKO OTEVŘENÉ
Strategický cíl A:
Zvýšení kvality života na venkově a podpora rodiny
Specifický cíl

Opatření

Aktivity

Finanční

Programový rámec

zdroj
A.1

Dostupné bydlení a služby

A.1.1 Rozvoj dostupného a kvalitního

A.1.1.1Rekonstrukce stávajícího bytového fondu a výstavba nových bytů

bydlení

A.1.1.2 Rekonstrukce nebytových prostor na bytové

Jiné zdroje

A.1.1.3 Výkup pozemků a příprava technických sítí pro výstavbu
A.1.1.4 Výstavba a rekonstrukce vodovodních řádů a úpraven vody

0

(pitná voda)
A.1.1.5Tvorba projektových dokumentací
A.1.2 Vznik a rozvoj systému sociálního

A.1.2.1 Rekonstrukce objektů nebo bytů pro účely sociálního bydlení

IROP PO2

IROP SC 2.1

bydlení

A.1.2.2 Nástavby a vestavby sociálních bytů do stávajícího bytového fondu

IROP PO2

Opatření IROP 1

A.1.2.3 Rozšíření sociálního bydlení

IROP PO2

A.1.3Zkvalitňování a rozvoj občanské

A.1.3.1Udržení služeb pošt

Jiné zdroje

vybavenosti a služeb

A.1.3.2Udržování a rekonstrukce hřbitovů včetně infrastruktury
A.1.3.3 Rekonstrukce obecních budov
A.1.3.4 Veřejná prostranství a zeleň

0

A.1.3.5 Zkvalitňování sítě místních komunikací
A.1.3.6 Zřizování prodejen včetně pojízdných
A.1.3.7 Rozšiřování základních služeb pro venkovské obyvatelstvo
A.1.3.8Zřizování bezbariérových přístupů
A.2

Kvalitní a komplexní vzdělávání

A.2.1

Zajišťování

podmínek

pro

kvalitnější vzdělávání

A.3

Zkvalitnění života rodiny

A.3.1

Podpora

zařízení

doplňujících

kapacitu institucionálních forem zařízení

A.2.1.1 Rozšíření výukových kapacit ZŠ

IROP PO2

IROP SC 2.4

A.2.1.2 Rozvoj kapacit pro technické vzdělávání na ZŠ

IROP PO2

Opatření IROP 2

A.2.1.3 Navýšení kapacity internetového připojení

IROP PO2

A.3.1.1 Zřizování a modernizace školních klubů a družin

IROP PO2

IROP SC 2.4

Jiné zdroje

Opatření IROP 4

A.3.1.2 Zřízení a vybavení příměstských táborů
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A.3.2 Zvyšování kvality infrastruktury MŠ

A.3.2.1 Rozšíření kapacit a modernizace doprovodné infrastruktury MŠ

IROP PO2

a rozšiřování kapacit

A.3.2.2 Zřizování a rozšiřování kapacit zařízení pro děti do 3 let věku

Jiné zdroje

IROP SC 2.4

A.3.2.3Zřizování a úpravy prostor pro dětské skupiny

IROP PO2

Opatření IROP 3

A.3.2.4 Zřízení a vybavení mateřských center a předškolních klubů

IROP PO2

A.3.2.5Prostory a vybavení pro dětské lesní školky a zahradní školky

IROP PO2

A.3.3.1 Provoz školních klubů a družin

OPZ PO2

A.3.3.2 Provoz dětských skupin

OPZ PO2

OPZ SC 2.3.1

A.3.3.3 Provozování příměstských táborů

OPZ PO2

Opatření OPZ 6

A.3.3.4 Společná doprava dětí do a ze zařízení

OPZ PO2

A.3.3.5 Vzdělávání pečujících osob

OPZ PO2

A.3.4.1 Zřízení centra duševního zdraví

IROP PO2

A.3.4.2 Doplňkové aktivity(zeleň, parky apod.)

IROP PO2

A.3.5.1 Výstavba zázemí pro mobilní psychiatrické týmy

IROP PO2

IROP SC 2.3

A.3.5.2 Vybavení pro mobilní psychiatrické týmy

IROP PO2

Opatření IROP 6

A.3.6.1 Rozvoj pečovatelské služby

IROP PO2

A.3.6.2 Zkvalitnění zázemí pro terénní služby

IROP PO2

A.3.6.3 Rozvoj sítě návazných sociálních služeb včetně doprovodné

IROP PO2

A.3.3 Podpora prorodinných aktivit

A.3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči

IROP SC 2.3
Opatření IROP 5

A.3.5 Podpora mobilní psychiatrické péče
A.3.6Infrastrukturaprosociální
služby

péči

a

IROP S.C. 2.1
Opatření IROP 7

infrastruktury
A.3.7 Zlepšení kvality sociální péče

A.3.7.1 Rozšiřování a zkvalitňování terénní pečovatelské služby (108)

OPZ PO2

A.3.7.2 Podpora plnohodnotného života hendikepovaných a sociálně

OPZ PO2

znevýhodněných spoluobčanů (108)

A.4

Sociální

začleňování

s chudobou

a

boj

OPZ SC 2.3.1
Opatření OPZ 1

A.3.7.3Odborné sociální poradenství

OPZ PO2

A.4.1 Rozšíření nabídky péče a služeb pro

A.4.1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti činností vedoucích k sociální inkluzi

OPZ PO2

sociálně znevýhodněné osoby

A.4.1.2 Provoz sítě návazných sociálních aktivit

OPZ PO2

OPZ SC 2. 3. 1

A.4.1.3 Integrace ohrožených skupin do společnosti

OPZ PO2

Opatření OPZ 2

A.4.1.4

Vzdělávání pracovníků v činnostech vedoucích k sociálnímu

OPZ PO2

začleňování
A.4.2 Podpora komunitních center

A.4.2.1 Vznik a rozvoj komunitních center

IROP PO2

IROP SC 2.1
Opatření IROP 8
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Klíčová oblast B - STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ
Strategický cíl B:
Rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí

B.1

Specifický cíl

Opatření

Aktivity

Rozvoj zemědělství

B.1.1 Modernizace zemědělské techniky a
technologie a nemovitostí

B.1.1.1 Nákup zemědělské techniky a technologie

Finanční zdroj

Programový rámec

PRV

PRV

B.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce budov a ploch pro zemědělskou

FICHE 1

výrobu
B.1.2Podpora doplňkového zemědělství

B.1.2.1 Rozvoj včelařství
B.1.2.2 Rozvoj ovocnářství a zelinářství
B.1.2.3 Revitalizace rybníků

B.1.3Zpracování zemědělské produkce a
uvádění na trh

B.1.3.1 Výroba místních produktů a jejich uvádění na trh
B.1.3.2 Vznik a rozvoj venkovských tržnic
B.1.3.3Regionální značení produkce, podpora odbytu

B.2

Šetrné hospodaření v lesích

B.2.1

Modernizace

lesnické

techniky,

technologie a školkařství
B.2.2 Lesnická infrastruktura

Moderní hospodaření
Jiné zdroje

PRV

PRV

FICHE 2

OPŽP, JZ

Místní zdroje

PRV

PRV

PRV

FICHE 3

Jiné zdroje

Vyrábíme, nabízíme

B.2.1.1 Nákup lesnické techniky a technologií

PRV

PRV

B.2.1.2 Pořízení dřevozpracující technologie

PRV

FICHE 4

B.2.1.3 Založení a modernizace lesních školek

PRV

Udržme si lesy

B.2.2.1 Budování a rekonstrukce lesních cest, včetně technického

PRV

V případě navýšení alokace

vybavení
B.2.3 Neproduktivní investice

B.3

Rozvoj podnikání

B.3.1 Zahájení a rozvoj nezemědělských
činností pro zemědělské i nezemědělské
podnikatele

B.2.3.1 Posílení rekreační funkce lesa včetně mobiliáře

PRV

B.2.3.2 Turistické trasy, včetně mobiliáře

PRV

FICHE 5

B.2.3.3Veřejné a naučné stezky včetně mobiliáře

PRV

Krása a energie lesa

B.3.1.1 Diverzifikace
B.3.1.2 Energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu
B.3.1.3 Zakládání a rozvoj mikropodniků a MSP
B.3.1.4 Zavádění nových technologií a inovací
B.3.1.5 Pasportizace ploch a brownfields pro podnikatelské aktivity

B.3.2 Podpora sociálního podnikání

B.3.2.1 Vznik integračních sociálních podniků

PRV

PRV
Jiné zdroje

PRV

PRV

FICHE 6

PRV

Nové příležitosti

Jiné zdroje
IROP PO2

IROP SC. 2.2
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B.3.2.2 Vznik environmentálních sociálních podniků
B.4

Rozvoj cestovního ruchu

B.4.1 Podpora šetrné venkovské turistiky

B.4.2 Turistická infrastruktura pro CR

B.4.3 Propagace, osvěta, vzdělávání

B.5

Zvýšení zaměstnanosti

B.5.1 Aktivity na trhu práce

B.5.2 Podpora zaměstnávání pro sociální
podniky

B.4.1.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení ubytovacích
a stravovacích kapacit
B.4.1.2 Pořízení související infrastruktury – sportovní, zábavní a
rekreační
B.4.1.3 Infrastruktura a vybavení pro hippoturistiku

IROP PO2
PRV

Opatření IROP 9
PRV
FICHE 7

PRV

Za zážitky na venkov

PRV

B.4.2.1Informační značení nových i stávajících turistických cílů

Jiné zdroje

B.4.2.2Budování a rozvoj informačních center

Jiné zdroje

B.4.2.3Využití potenciálu řeky Otavy

Jiné zdroje

B.4.3.1 Rozvoj destinačního managementu Prácheňsko a Pošumaví

Jiné zdroje

B.4.3.2Podpora místní produkce a místních poskytovatelů služeb

Jiné zdroje

B.4.3.3Vzdělávání, osvěta, patriotismus, tradice

Jiné zdroje

B.5.1.1 Podpora zapojování osob na trh práce

OPZ PO2

OPZ SC 2.3.1

B.5.1.2 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

OPZ PO2

Opatření OPZ 4

B.5.1.3Zvyšování rovnosti žen a mužů na trhu práce

OPZ PO2

B.5.1.4Vzdělávání pro skupiny začínajících podnikatelů

OPZ PO2

B 5.2.1 Sociální podnikání a zaměstnávání znevýhodněných a

OPZ PO2

ohrožených osob

0

0

OPZ SC 2.3.1.
Opatření OPZ 5
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Klíčová oblast C - STRAKONICKO ŽIVÉ
Strategický cíl C:
Zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit včetně příležitostí pro rozvoj osobnosti
Specifický cíl

C.1

Dostupnost

zařízení

pro

Opatření

Aktivity

C.1.1Rozvoj volnočasové infrastruktury

C.1.1.1Infrastruktura pro spolkovou činnost

Jiné zdroje

C.1.1.2Zázemí pro neformální setkávání komunit

Jiné zdroje

C.1.1.3 Víceúčelová infrastruktura pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel

Jiné zdroje

C.1.2.1 Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

IROP PO2

vzdělávání a volný čas
C.1.2

Rozvoj

infrastruktury

pro

vzdělávání

doplňkové

Finanční zdroj

C.1.2.2 Modernizace knihoven
C.1.2.3 Rozvoj ZUŠ, DDM a podobných institucí

C2

Zlepšení postavení ohrožených

C.2.1 Podpora sociálního začleňování

skupin obyvatel

C.2.1.1 Činnost komunitních center
C.2.1.2Aktivity

zaměřené na sounáležitost s místem a občanské

soužití

Jiné zdroje
Jiné zdroje
OPZ PO2
OPZ PO2

Programový rámec

0
IROP SC 2.4
Opatření IROP 10

OPZ SC 2.3.1
Opatření OPZ 3

OPZ PO2

C.2.1.3Výchovně vzdělávací aktivity
C.2.2 Podpora osobnostního růstu

C.3

Rozvoj zájmových aktivit

C.3.1Podpora spolkové činnosti

C.3.2Pohybové aktivity a sport

C.2.2.1Provozování Středisek Univerzity 3. věku

Jiné zdroje

C.2.2.2Činnost knihoven jako center celoživotního učení

Jiné zdroje

C.2.2.3.Příprava programů a podkladů pro celoživotní učení dospělých

Jiné zdroje

C.2.2.4 Podpora a propagace vzdělávacích aktivit neziskových subjektů

Jiné zdroje

C.3.1.1 Činnost amatérských souborů a skupin

Jiné zdroje

C.3.1.2 Vznik a rozvoj NNO

Jiné zdroje

C.3.1.3 Kulturní a společenské akce

Jiné zdroje

C.3.1.4 Veřejně prospěšná činnosti na venkově

Jiné zdroje

C.3.2.1 Podpora sportovních akcí (závodní i rekreační)

Jiné zdroje

C.3.2.2 Fyzické aktivity seniorů a hendikepovaných

Jiné zdroje

C.3.2.3Sportovní aktivity dětí a mládeže

Jiné zdroje

0

0

0
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Klíčová oblast D - STRAKONICKO TRADIČNÍ
Strategický cíl D:
Udržení kulturního a přírodního dědictví a venkovského rázu území

D.1

Specifický cíl

Opatření

Aktivity

Finanční zdroj

Zachování kulturního dědictví

D.1.1Ochrana a obnova kulturních a technických

D.1.1.1Oprava a rekonstrukce nemovitých památek a souvisejících

IROPPO 3, JZ

památek

objektů.

IROP SC 3.1

D.1.1.2Údržba a restaurování movitých památek.

IROP PO 3,JZ

D.1.1.3 Obnova historických parků a zahrad

D.2

Obnova a udržení tradic

D.2.1 Podpora kulturních akcí nových i tradičních

IROP PO 3,JZ

D.1.3.1Digitalizace sbírek

IROP PO 3

D.1.3.2Digitalizace památek a mobiliářů

IROP PO 3

IROP SC 3.1

D.1.3.3 Obohacení sbírek a restaurace exponátů

IROP PO 3

Opatření IROP 12

D.2.1.1 Podpora místních folklorních tradic

PS PRV, JZ

D.2.1.2 Podpora současných tradičních akcí
D.2.2 Podpora místních tradičních řemesel

0

D.2.2.1 Vyhledávání tradičních výrobců a marketingová podpora jejich

PS PRV, JZ

produkce

0

D.2.2.2 Podpora prostřednictvím regionální značky Prácheňsko
D.3

Kvalitní životní prostředí

D.3.1 Péče o přírodní dědictví a zeleň

Opatření IROP 11

Jiné zdroje

D.1.1.4 Zpřístupnění památek
D.1.2 Zvýšení atraktivity kulturních objektů

Programový rámec

PS PRV, JZ

D.3.1.1Ochrana památných stromů

OPŽP, JZ

D.3.1.2Ochrana přírodních památek a rezervací a jejich zpřístupnění

OPŽP, JZ

D.3.1.3Obnova a ochrana studánek

OPŽP, JZ

D.3.1.4Obnova fondu původních dřevin

OPŽP, JZ

D.3.1.5 Podpora udržení biodiverzity

OPŽP, JZ

D.3.2 Zlepšování retenčních vlastností krajiny a

D.3.2.1Přirozené zadržování vody v krajině – obnova

péče o čistotu vod

nádrže, obnova remízy v polích a protierozní opatření.

mokřad, vodní

OPŽP

D.3.2.2Zachování přirozených zdrojů pitné vody v krajině – obnova vrtů,

OPŽP

0

0

studny
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D.3.2.3Budování zavlažovacích systémů, zadržování vody v krajině

PRV, JZ

D.3.2.4Využití srážkových vod

PRV, JZ

D.3.2.5 Podpora přizpůsobení se klimatu

OPŽP

D.3.2.6 Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV

OPŽP

D.3.2.7 Výstavba a rekonstrukce sítí s pitnou vodou

OPŽP

D.3.3.1 Zateplování obecních a veřejných budov
D.3.3.2 Podpora využívání OZE

D.3.4

Zvyšování

efektivnosti

odpadového

hospodářství

D.3.5 Ekologická výchova a činnost

0

OPŽP
OPŽP, PRV

D.3.4.1Třídění odpadů, sběrné dvory,překladiště odpadů

OPŽP

D.3.4.2Zvyšování počtu vytříděných komodit z komunálního odpadu

OPŽP

D.3.4.3 Likvidace černých skládek, odstranění ekologických zátěží

OPŽP

D.3.4.4 Likvidace biologicky rozložitelného odpadu

OPŽP

D.3.5.1 Vzdělávání a propagace v oblasti EKO a ENVI mládeže i

OPŽP, JZ

dospělých

jiné zdroje

D.3.5.2Spolupráce s organizacemi na ochranu ŽP

Jiné zdroje

D.3.5.3Podpora občanských iniciativ na ochranu životního prostředí

Jiné zdroje

0

0

0

Klíčová oblast E - STRAKONICKO BEZPEČNÉ
Strategický cíl E:
Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a snížení patologických jevů

E.1

Specifický cíl

Opatření

Aktivity

Bezpečná a ekologická doprava

E.1.1 Podpora zkvalitňování dopravní

E.1.1.1 Budování a rekonstrukce komunikací včetně souvisejících prvků
zvyšujících bezpečnost dopravy
E.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků včetně speciálních řešení

IROP PO1
IROP PO1

IROP SC 1.2

E.1.1.3 Modernizace a doplnění veřejného osvětlení v souvislosti

IROP PO1

Opatření IROP 13

infrastruktury, bezpečnosti a dopravní
obslužnosti.

Finanční zdroj

Programový rámec

s projektem rekonstrukce nebo výstavby pěší komunikace k VHD
E.1.1.4Výstavba a rekonstrukce zastávek VHD včetně související

IROP PO1

infrastruktury v souvislosti s projektem rekonstrukce nebo výstavby pěší
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Jiné zdroje

komunikace s bezbariérovým přístupem k zastávce
E.1.1.5 Prosazování koordinované dopravy a rozšiřování a návaznost linek
E.1.2 Zřizování terminálů

E.1.2.1 Výstavba a modernizace obslužných budov včetně související
infrastruktury v souvislosti s rekonstrukcí, modernizací nebo výstavbou
terminálů
E.1.2.2 Výstavba a rekonstrukce parkovišť k umožnění přestupu na VHD

IROP PO1
IROP SC 1.2
ROP PO1

Opatření IROP 14

(typy projektů P+R, K+R)
E.1.2.3 Bezpečné úschovny kol pro přestup na VHD(typy projektů B+R)
E.1.3 Rozvoj cyklistické dopravy

E.1.3.1 Výstavba a zkvalitňování cyklostezek sloužících k dopravě do

(individuální projekty IROP)

zaměstnání, škol a využívání dalších služeb

IROP PO1
IROP

E.1.3.2 Výstavba a modernizace cyklotras

IROP

E.1.3.3Doplňování mobiliáře a související zeleně

IROP

E.1.3.4 Opravy značení stávajících a označení nových cyklostezek a cyklotras

0

IROP, JZ

E.1.3.5 Značení nových za účelem rozšíření CR a k rekreaci
Jiné zdroje
E.1.4 Podpora ekologické autodopravy

E.1.4.1 Nákup nízkoemisních nebo bezemisních vozidel a vozidel

IROP PO1

zohledňujících specifické požadavky cestujících

IROP SC 1.2
Opatření IROP 15

E.1.4.2 Alternativní doplňková dopravní obslužnost (malé autobusy –auta pro

Jiné zdroje

obce)
E.2.

E.3

Snížení patologických jevů

E.2.1 Prevence kriminality

Kvalitnější integrovaný

E.3.1 Podpora integrovaného záchranného

záchranný systém a

systému

protipovodňová opatření

(F IROP 16)

E.2.1.1 Prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách
E.2.1.2 Péče o duševně nemocné mimo zdravotnická zařízení

OPZ
OPZ

E.2.1.3 Prevence kriminality školní mládeže

OPZ

E.3.1.1 Modernizace vybavení SDH (JPO II a JPO III)

0

IROPPO1, JZ

IROP SC 1.3
Opatření IROP 16

E.3.1.2Pořízení a modernizace bezdrátového rozhlasu
E.3.1.3Pořizování

bezpečnostních

kamerových

Jiné zdroje
systémů,

modernizace

Jiné zdroje

provozní techniky
E.3.2 Budování protipovodňových opatření

E.3.2.1Budování poldrů

OPŽP

E.3.2.2Obnova rybníků, revitalizace rybníků, zpevnění hrází

OPŽP

E.3.2.3Výsadba mokřadních stromů, keřů

OPŽP

0
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Klíčová oblast F - STRAKONICKO SPOLUPRACUJÍCÍ
Strategický cíl F:
Rozvoj partnerství a otevřenost veřejné správy
Specifický cíl

Opatření

Aktivity

Finanční zdroj

F.1.1 Spolupráce komunit v území MAS

F.1.1.1 Aktivizace obyvatel, animace, zapojení do rozhodování

Programový
rámec

F.1

Spolupráce
aktéry

mezi

včetně

venkovskými
mezinárodní

spolupráce

F.1.1.2 Administrativní činnost při realizaci SCLLD
F.1.2 Podpora mezinárodní spolupráce

IROP

F.1.2.1Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko

Cíl 3 PPS ČRRakousko)
Cíl 3 PPS ČRBavorsko)
Jiné zdroje

F.1.2.2Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko
F.1.2.3Získávání a udržování zahraničních partnerství
F.1.3 Spolupráce a přenos dobré praxe

Zvýšení
správy

otevřenosti

veřejné

0
(v rámci režií)

0

F.1.3.1 Spolupráce mezi MAS nad rámec PRV
F.1.3.2 Spolupráce mezi MAS a jinými venkovskými aktéry

Jiné zdroje

F.1.4.1PS zaměřené na udržení a rozvoj kulturního a přírodního dědictví

PRV 19.3.1

F.1.4.2 PS zaměřené na podporu místní produkce

PRV 19.3.1

F.1.4.3PS zaměřené rozvoj CR

PRV 19.3.1

F.1.4.4 PS zaměřené práci s dětmi a mládeží

PRV 19.3.1

( v rámci PS

F.1.4.5 PS zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů

PRV 19.3.1

PRV)

F.1.4.6 PS zaměřené na sociální problematiku a inovace

PRV 19.3.1

F.2.1 Motivace veřejné správy ke zvyšování

F.2.1.1Využití informačních technologií ke spolupráci (zpravodaje,

Jiné zdroje

transparentnosti a kvality práce

vzájemná informovanost na webech)

F.1.4 Projekty spolupráce LEADER z PRV

F.2

IROP

F.2.1.2Rozvojosobních

kontaktů

a

podpora

zvyšování

kvalifikace

Jiné zdroje

0

0

0

pracovníků ve veřejné správě
F.2.2 Rozvoj meziobecní spolupráce

F.2.2.1 Meziobecní spolupráce na úrovni veřejné správy

Jiné zdroje

F.2.2.2 Podpora rozvoje meziobecní spolupráce na úrovni občanské

Jiné zdroje

0

společnosti

15 | S t r á n k a

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

Tato kostra pak byla „obalována“, tj. naplňována opatřeními, nabízejícími řešení problémů regionu
prostřednictvím svých aktivit. Do kompletně zpracované osy strategie bylo doplněno, z jakých zdrojů je možné
v novém programovém období EU čerpat. Poté byla vytvořena opět tabulková verze celé strategie, která je
doplněna texty, popisujícími jednotlivé strategické cíle, specifické cíle a opatření. Samotné aktivity mají svůj
efekt pro naplňování celé strategie ve svém názvu.

1.5.2 Přehled konstrukce strategie
V SCLLD je stanoveno 6 klíčových oblastí, z nichž každá má svůj strategický cíl a specifické cíle a je dále
rozpracována do potřebných opatření. Klíčové oblasti jsou označeny A – F, Strategický cíl A náleží ke klíčové
oblasti A, atd. Posledním, ale nejdůležitějším prvkem strategie, jsou vlastní aktivity. Jejich realizací by MAS
měla dospět ke své vizi, že se Strakonicko stane místem pro život, které bude hezkým domovem jak pro
současné, tak pro nové obyvatele. V SCLLD jsou uvedeny všechny aktivity, které chce MAS realizovat. Pro
podporu realizace strategie z programových rámců, ze kterých může čerpat MAS Strakonicko (PRV, IROP,
OPZ) byly připraveny Fiche PRV, Opatření IROP a Opatření OPZ, které jsou součástí akčního plánu SCLLD.

1.6 Strategické cíle, specifické cíle, opatření a aktivity
Veškeré strategické cíle, specifické cíle, opatření a aktivity SCLLD MAS Strakonicko jsou uvedeny
v následujícím komplexním, přehledu strategie, tabulkově uspořádaném podle jednotlivých klíčových oblastí.
Jsou zde jak popisy strategických i specifických cílů v rámci příslušné klíčové oblasti, tak opatření a aktivity
k jejich naplnění, a dále i vazby na ostatní cíle a opatření. Řada opatření se týká oblasti životního prostředí, MAS
však nemá možnost využívat Programový rámec ŽP. Pro tato opatření a ještě několik dalších bude muset MAS
vyhledávat jiné zdroje.
Barevně vyznačena jsou opatření a jejich aktivity, které chce MAS realizovat s využitím Programových rámců
PRV, IROP a OPZ. Opatření jsou uvedena pod názvy, pod kterými jsou zařazena v akčním plánu SCLLD (Fiche
a Opatření).
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1.6.1 Klíčová oblast A
KLÍČOVÁ oblast A: STRAKONICKO OTEVŘENÉ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

Tato klíčová oblast věnuje pozornost individuálním potřebám obyvatel v regionu. MAS je otevřená přílivu mladých
obyvatel, a proto je zaměřena na dostupné bydlení a služby, kvalitní a komplexní vzdělávání, podporu zaměstnanosti,
podporu rodin, dostupnost sociálních a zdravotnických služeb na venkově, a v neposlední řadě i na sociální začleňování
a boj s chudobou.
Celkově představuje velmi závažné, dlouhodobě nedořešené problémy, které se stále zhoršují. Jsou důsledkem
diskriminace venkovského obyvatelstva ve všech oblastech života. Ve většině obcí na území MAS již není dostupný ani
základní standard služeb, vyhovující není ani infrastruktura (což omezuje například konkurenceschopnost podnikání).
Zásadním problémem obcí na území MAS, které jsou početně malé a mají velmi nízkou hustotou obyvatel, je
rozptýlené osídlení a z něj pramenící vysoká náročnost investic do infrastruktury. Dostatečná úroveň vybavenosti
infrastrukturou je přitom zásadní podmínkou trvale udržitelného rozvoje venkova. Náročnost dopravního napojení,
zásobování vodou a energií a zabezpečení základních služeb ve vesnicích prakticky vylučuje realizaci dalších
„nadstavbových“ aktivit bez vnější pomoci. Situaci ještě zhoršují změny prováděné za účelem tzv. „optimalizace“
všeho druhu (školství a vzdělávání, doprava, služby pošt, bank), které ještě více znevýhodňují podmínky pro trvalý
pobyt obyvatel.

STRATEGICKÝ CÍL A: Zvýšení kvality života na venkově a podpora rodiny
POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE:
Pro spokojený život obyvatel na území MAS je důležité, aby byl pro všechny k dispozici dostatek školských,
zdravotnických a sociálních služeb. Úroveň těchto služeb souvisí s možnostmi získávání pracovních příležitostí,
přispívá ke stabilizaci obyvatel a k zachování rovnováhy mezi nejmladšími a nejstaršími generacemi. Cílem je
dosáhnout na území MAS možnost finančně dostupného bydlení, kvalitního vzdělávání ke zvýšení osobnostního růstu,
využívání volného času a dostupnost běžných služeb, které jsou v městském prostředí již dávno základním standardem.
Některé dokonce už standardem bývaly i ve venkovských oblastech. Pokud jsou služby rušeny, odchází především
mladé rodiny za kvalitnějším způsobem života do měst. Venkov stárne a postupně se vylidňuje, což významně ohrožuje
poslední zbytky potravinové soběstačnosti státu. Strategickým cílem je venkov před těmito závažnými dopady bránit.

Specifický cíl A.1 – Dostupné bydlení a služby
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je zajištění vzniku a rozvoje nejen sociálního bydlení, ale v dlouhodobém horizontu i zajištění
dostupného běžného bydlení a základních služeb na venkově v území MAS. Rozvoj bydlení souvisí i s novým využitím
neobydlených objektů v intravilánech obcí, rekonstrukcí a modernizací stávajícího bytového fondu, zasíťováním
stavebních parcel a vytvořením podmínek pro stabilizaci a i navýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem v obcích
regionu a snížení trendu vylidňování obcí.

OPATŘENÍ:
A.1.1

Rozvoj dostupného a kvalitního bydlení

STRUČNÝ POPIS:
MAS bude vyhledávat spolu se starosty obcí nebo bytovými družstvy možnosti podpory financování rozvoje
dostupného a kvalitního bydlení, které by mohlo být motivací ke stabilizaci obyvatel na venkově. Bude přispívat svými
zkušenostmi ke zpracovávání žádostí, případně motivovat podnikatele prostřednictvím partnerství, aby se stali investory
rozšiřování bytového fondu na venkově, a to i formou rekonstrukce nevyužívaných budov.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.1.1.1 Rekonstrukce stávajícího bytového fondu a výstavba nových bytů (jiné zdroje)
A.1.1.2 Rekonstrukce nebytových prostor na bytové (jiné zdroje)
A.1.1.3 Výkup pozemků a příprava technických sítí pro výstavbu (jiné zdroje)
A.1.1.4 Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů a úpraven vody - pitná voda (jiné zdroje)
A.1.1.5 Tvorba projektových dokumentací (jiné zdroje)
Opatření

OPATŘENÍ:
A.1.2Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení

IROP 1

STRUČNÝ POPIS:
Prostřednictvím tohoto opatření bude zajištěna v některých obcích regionu rekonstrukce volných prostor na sociální
byty. Toto bydlení zajistí životní šanci pro osoby chudé, sociálně vyloučené, hendikepované nebo sociálním
vyloučením ohrožené. Nájemní byty sociálního charakteru v regionu dlouhodobě chybí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.1.2.1 Rekonstrukce objektů nebo bytů pro účely sociálního bydlení
A.1.2.2 Nástavby a vestavby sociálních bytů do stávajícího bytového fondu
A.1.2.3 Rozšíření sociálního bydlení

A.1.2.1
A.1.2.2
A.1.2.3

OPATŘENÍ:
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A.1.3 Zkvalitňování a rozvoj občanské vybavenosti a služeb
STRUČNÝ POPIS:
Toto opatření je naplněno aktivitami, které by měly vytvořit podmínky pro kvalitnější život na venkově a zajistit tak
stabilizaci původního obyvatelstva a trvalé osídlení typicky venkovské části regionu a zároveň otevřenost Strakonicka
pro příliv dalších obyvatel, především rodin s dětmi.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.1.3.1 Udržení služeb pošt (jiné zdroje)
A.1.3.2 Udržování a rekonstrukce hřbitovů včetně infrastruktury(jiné zdroje)
A.1.3.3 Rekonstrukce obecních budov (jiné zdroje)
A.1.3.4 Veřejná prostranství a zeleň (jiné zdroje)
A.1.3.5 Zkvalitňování sítě místních komunikací (jiné zdroje)
A.1.3.6 Zřizování prodejen včetně pojízdných (jiné zdroje)
A.1.3.7 Rozšiřování základních služeb pro venkovské obyvatelstvo (jiné zdroje)
A.1.3.8 Zřizování bezbariérových přístupů (jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.3 Zkvalitnění života rodiny, B.5
Zvýšení zaměstnanosti.

Specifický cíl A.2 – Kvalitní a komplexní vzdělávání
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti komplexního vzdělávání na venkově.Podstatné je udržení alespoň
stávající sítě škol v území MAS a zvyšování kvality vzdělávání. Znamená to v praxi odstranění významných rozdílů ve
vybavenosti škol na venkově a ve městech, které jsou příčinou odchodu mladých rodin s dětmi do větších měst, kde je
zajištěna komplexní síť vzdělávání včetně nadstavbových aktivit a zároveň je vyřešena pružná doprava. Snížení počtu
žáků ve venkovské škole pak znamená snížení příjmů na provoz a na to navazující zhoršená rentabilita provozu.
Většina obcí již základní ani mateřské školy nezřizuje, některé obce jsou nuceny školy pro nesplnění normativů rušit
nebo jejich provoz pozastavit. Jiné je jen tak - tak udrží v provozu a už nemají prostředky na modernizaci a udržení
kroku s městy.
Ze 49 obcí z území MAS musí děti již od 1. třídy dojíždět, a to do jedné z dalších 8 obcí., kde základní škola v provozu
je. Proto je podstatná i mimoškolní péče, protože na dopravní spojení k domovu děti dlouho čekají.
Opatření

OPATŘENÍ:

IROP 2

A.2.1Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání
STRUČNÝ POPIS:
Problémy venkovských škol jsou především v oblasti ekonomické a v oblasti lidských zdrojů (horší vybavenost než
městské školy, nedostatek odborných pedagogů atd.). Ve školách byly již dávno zrušeny předměty podporující
technické vzdělávání (dílny, pozemky, speciální chemické učebny) a školy obvykle již postrádají prostory k těmto
výukovým účelům zařízené a jejich vybavení. Chybí i jiné specializované učebny (jazykové apod.) a dostatečně
vybavené kabinety. Pokud je koncepcí školství návrat k technickému vzdělávání, je nezbytně nutné ve školách výukové
kapacity rozšířit a vybavit příslušnými pomůckami a technikou. Podpora infrastruktury je možná pouze v návaznosti na
klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi). Rozšiřování kapacit ZS mimo vazbu na klíčové kompetence je v případě potřeby na území MAS též
možné, neboť region MAS je součástí správního obvodu ORP se SVL. Koordinace společného využívání kapacit je
možná jen ve městech. Z venkovské školy by cesta do města a zpět za výukou byla vzhledem k frekvenci dopravního
spojení celodenní záležitostí a je proto vyloučena. Aktivity tohoto opatření jsou na řešení popsaných problémů
zaměřeny.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.2.1.1 Rozšíření výukových kapacit ZŠ
A.2.1.2 Rozvoj kapacit technického vzdělávání na ZŠ
A.2.1.3 Navýšení kapacity internetového připojení

A.2.1.1
A.2.1.2
A.2.1.3

VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání
a volný čas a E.1 Bezpečná a ekologická doprava.

Specifický cíl A.3 – Zkvalitnění života rodiny
POPIS CÍLE:
Tento specifický cíl reaguje na dva základní problémy. Jednak reaguje na problémy mladých rodin. Udržení
odpovídajícího pracovního místa často vyžaduje od rodičů dřívější nástup do zaměstnání po mateřské (rodičovské)
dovolené a to naráží na problém umístění dítěte v zařízení s péčí o děti do tří let. Kapacita je minimální a dostupnost
nedostatečná. V oblasti cca 40 km ² je pouze jedno takové zařízení.
Jednak reaguje také na stárnutí obyvatel v celém území MAS Strakonicko a zároveň na požadavek, aby staří lidé trávili
čas co nejdéle ve své rodině. Úkolem je najít řešení pro členy rodiny, kteří jsou zaměstnaní. Dostatečná dostupnost
zdravotních a sociálních služeb jim může umožnit setrvat v zaměstnání i v případě, že mají doma v péči nemocného či
přestárlého člena své rodiny. Stejně tak se to týká členů rodiny, kteří jsou nemocní a potřebují zdravotní nebo sociální
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péči. Z toho důvodu je nutné zajištění dostupnosti nejen sociálních, ale i zdravotních služeb i v odlehlejších sídlech
území.
Opatření

OPATŘENÍ:

IROP 4

A.3.1Podpora zařízení doplňujících kapacitu institucionálních forem zařízení
STRUČNÝ POPIS:
Opatření zlepšuje situaci rodin s dětmi tím, že pomáhá rodičům neomezovat svoji pracovní dobu z důvodu péče o děti.
Pomáhá řešit důsledek nedostatků dopravního spojení mezi sídlem školy a přiškolenými obcemi, jehož důsledkem je, že
některé děti musí mít z důvodu pracovní doby rodičů a nevhodného navazujícího dopravního spojení prodloužený
pobyt v nějakém zařízení nebo situace vyžaduje umístění dítěte v zařízení před začátkem školního vyučování. Stejně
tak pomáhají příměstské tábory zajistit péči o děti v prázdninovém období, kdy jsou školní zařízení uzavřena .Podpora
infrastruktury je možná pouze v návaznosti na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné
obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Rozšiřování kapacit ZS mimo vazbu na klíčové kompetence je
v případě potřeby na území MAS též možné, neboť region MAS je součástí správního obvodu ORP se SVL
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.1.1 Zřizování a modernizace školních klubů a družin
A.3.1.2 Zřízení a vybavení příměstských táborů

A.3.1.1
Jiné zdroje
Opatření

OPATŘENÍ:

IROP 3

A.3.2Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je určeno rodinám, které řeší problémy spojené se zajištěním péče o děti předškolního věku. Mateřské školky
jsou pouze v několika obcích regionu, kam rodiče musí děti dovážet. V současnosti nabývá na významu problém
s velmi malými dětmi a sladěním péče o děti s pracovními povinnostmi.
Toto opatření je cestou, jak usnadnit život na venkově rodinám s dětmi, protože dětské skupiny, lesní a zahradní školky
mohou vznikat i v menších obcích, které nejsou samy schopné provozovat MŠ a může tak rodičům odpadnout finančně
náročné každodenní odvážení malých dětí v časných ranních hodinách do předškolních zařízení. Klasické MŠ pak
mohou zajistit avizovanou povinnou předškolní výuku pro starší děti. Kromě toho lesní a zahradní školky naučí děti
orientovat se v praktickém životě a jsou tak dobrým základem pro technické vzdělávání.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.2.1 Rozšíření kapacit a modernizace doprovodné infrastruktury MŠ
A.3.2.2 Zřizování a rozšiřování kapacit zařízení pro děti do 3 let věku
A.3.2.3 Zřizování a úpravy prostor pro dětské skupiny
A.3.2.4 Zřízení a vybavení mateřských center a předškolních klubů
A.3.2.5 Prostory a vybavení pro dětské lesní a zahradní školky

OPATŘENÍ:

A.3.2.1
Jiné zdroje
A.3.2.3
A.3.2.4
A.3.2.5
Opatření
OPZ 6

A.3.3Podpora prorodinných aktivit
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na podporu zlepšení situace rodin s dětmi tím, že pomáhá rodičům neomezovat svoji pracovní
dobu z důvodu péče o děti. Pomáhá zajistit provoz zařízení, která navštěvují děti zaměstnaných rodičů, kde mohou děti
trávit čas po skončení školního vyučování nebo před jeho začátkem. Děti v předškolním věku mohou být umístěny
v předškolním zařízení, kde se o ně odborně postarají. Chrání tak rodiče před ztrátou pracovního místa nebo umožňuje
jeho nalezení, a to kterémukoliv z rodičů. Důraz klade i na odbornost péče o děti v zařízeních. Podporuje zároveň
udržení celistvosti rodiny zajištěním pomoci s řešením krizových situací v rodině.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.3.1 Provoz školních klubů a družin
A.3.3.2 Provoz dětských skupin
A.3.3.3 Provozování příměstských táborů
A.3.3.4 Společná doprava dětí do a ze zařízení
A.3.3.5Vzdělávání pečujících osob

OPATŘENÍ:

A.3.3.1
A.3.3.2
A.3.3.3
A.3.3.4
A.3.3.5
Opatření

A.3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči

IROP 5

STRUČNÝ POPIS:
V rámci tohoto opatření chceme dosáhnout dostupnosti alespoň některých zdravotních služeb, které by pomohly zmírnit
zatížení obyvatel péčí o fyzicky nebo psychicky nemocné, hendikepované a přestárlé členy rodiny. Za touto péčí musí
často daleko dojíždět, samozřejmě ve své pracovní době a trávit dlouhé čekací hodiny v ordinacích, kterých je
nedostatek. Některé služby jsou zcela nedostupné a brání tak plné zaměstnanosti pečujících.
Zlepšená a dostupná péče umožní zapojení nemocných do aktivit vedoucích k jejich sociální rehabilitaci a důstojnému
životu. Též umožní rodinným příslušníkům zůstat ve svém zaměstnání a najít čas i ke svému profesnímu růstu. Projekty
podporované v tomto opatření musí být v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.4.1 Zřízení centra duševního zdraví

A.3.4.1
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A.3.4.2 Doplňkové aktivity (zeleň, parky apod.)

A.3.4.2
Opatření

OPATŘENÍ:

IROP 6

A.3.5 Podpora mobilní psychiatrické péče
STRUČNÝ POPIS:
Opatření podporuje rozvoj terénních služeb, které jsou velmi důležité tam, kde nejsou žádné stálé ordinace, kam by se
duševně nemocní mohli obracet se svými akutními problémy. Obvykle nejsou schopni v akutním stavu dojet za touto
službou desítky kilometrů a stávají se v případě psychického postižení ohrožením sami pro sebe i pro spoluobčany.
Vybavení psychiatrických týmů dopravními prostředky s příslušnými technologiemi pro práci odborníků v terénu zajistí
možnost provádět pravidelné návštěvy psychicky nemocných v místě jejich bydliště a tím pomůže snížení počtu atak
onemocnění, stabilizaci stavu, u lehčích typů duševních onemocnění tak přispěje k ponechání pacienta v ambulantní
péči. Projekty podporované v tomto opatření musí být v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.5.1 Výstavba zázemí pro mobilní psychiatrické týmy
A.3.5.2 Vybavení pro mobilní psychiatrické týmy

OPATŘENÍ:

A.3.5.1
A.3.5.2
Opatření
IROP 7

A.3.6 Infrastruktura pro sociální péči a služby
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na dostupnost sociálních služeb, které by pomohly zkvalitnit osobní, rodinný i profesní život
obyvatel. Jedná se o odlehčovací služby, terénní pečovatelskou službu v rodinách, zapojení nemocných a
hendikepovaných osob do aktivit vedoucích k jejich sociální rehabilitaci a k důstojnému životu. Tím bude umožněno
jejich rodinným příslušníkům zůstat ve svém zaměstnání a najít čas i ke svému profesnímu růstu. Pro činnost
pečovatelských týmů je potřebné zázemí pro práci a příslušné vybavení pro výjezdy do terénu k poskytování péče doma
v rodinách. Infrastruktura pro poskytování návazných služeb bude sloužit k zapojení nemocných a hendikepovaných
osob do aktivit vedoucích k jejich sociální rehabilitaci, udržování samostatnosti a mobility, a tím zároveň k důstojnému
životu. Zkušenosti z praxe již na území MAS s návaznými službami jsou, ale služba je svým současným rozsahem
nedostatečná. Sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. O
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.6.1 Rozvoj pečovatelské služby
A.3.6.2 Zkvalitnění zázemí pro terénní služby
A.3.6.3 Rozvoj sítě návazných sociálních služeb včetně doprovodné infrastruktury

OPATŘENÍ:

A.3.6.1
A.3.6.2
A.3.6.3
Opatření
OPZ 1

A.3.7 Zlepšení kvality sociální péče
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na dostupnost sociálních služeb, které by pomohly rodinám v péči o dlouhodobě nemocné
rodinné příslušníky a tím umožnili ostatním členům rodiny nepřerušovat zaměstnání a pokračovat dál v profesní kariéře
a zároveň zklidnit osobní a rodinný život. Nemocným pomůže udržet si alespoň základní samostatnost, a tak co nejdéle
zůstávat v rodinném prostředí bez potřeby hospitalizace. Totéž je umožněno osobám, které nejsou schopny se o sebe
postarat bez podpory další fyzické osoby. Tato péče zajistí možnost alespoň zkráceného zaměstnání pečujícím členům
rodiny. Jedná se například osobní asistenci, terénní pečovatelskou službu v rodinách a odlehčovací služby včetně
pobytových. K zapojení nemocných a hendikepovaných osob do aktivit vedoucích k jejich sociální rehabilitaci a
k důstojnému životu budou sloužit navazující služby následné péče, sociálně terapeutické dílny, odborně vedené
programy pro udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností a možnost přechodu k samostatnému bydlení.
Odborné sociální poradny mohou poskytnout rodinám rady, jak se starat o nemocné v domácím prostředí. Vznik
Občanské poradny povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a jejich ochraně od pádu do sociální sítě. Do stavu finanční
nouze nebo až do osobního bankrotu se dostávají především ohrožené skupiny obyvatel díky nesprávným postupům
v různých oblastech občanského života, což nejčastěji bývá z neznalosti legislativy, která je nadměrně složitá a prochází
neustálými změnami nebo z neznalosti praktik podvodníků. Poradny tak pomohou integraci ohrožených skupin do
společnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.3.7.1 Rozšiřování a zkvalitňování terénní pečovatelské služby
A.3.7.2 Podpora plnohodnotného života hendikepovaných a sociálně znevýhodněných spoluobčanů
A.3.7.3Odborné sociální poradenství
A.3.7.4 Zvyšování kvality specializované péče(jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí spolu navzájem a zároveň s opatřením specifického cíle A.4 Sociální
začleňování a boj s chudobou, hlavně s opatřením A.4.1 Rozšíření nabídky sociální péče a služeb.

A.3.7.1
A.3.7.2
A.3.7.3

Specifický cíl A.4 – Sociální začleňování a boj s chudobou
POPIS CÍLE:
Lidé se zdravotním omezením a lidé staršího věku (50 – 55 +) jsou vystaveni sociálnímu vyloučení a jsou často
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diskriminováni při hledání pracovních míst, aktivního využívání volného času i zapojení do místních komunit. Je to
skupina velmi málo flexibilní v dojíždění za prací nebo v práci s moderními komunikačními technologiemi.
Dlouhodobé setrvávání v pozici nezaměstnaného je příčinou ztráty pracovních návyků. Bez pravidelných příjmů
chudnou rodiny a tím chudne venkov. Vyloučení těchto osob je násobeno tím, že na venkově pro ně většinou není
dostupné žádné zařízení, kde by mohli v komunitě trávit část svého času, nacházet smysl života a zvyšovat svoji
zaměstnatelnost. Osamělost je pak příčinou ztráty chuti do života a zhoršováním zdravotního stavu, který je příčinou
zvýšených nákladů na specializovanou zdravotní péči.
Opatření

OPATŘENÍ:

OPZ 2

A.4.1 Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na aktivity nad rámec zákona 108/2006 Sb. na podporu pečujících osob a neformální péče, např.
péče poskytovaná v rámci rodiny nebo komunity osobami blízkými, podpůrné služby pro pečující osoby (sociální
práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství, podpůrné sociální služby), podporuje aktivity a
programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky
(mimo zdravotnické služby a péči).
Dále je opatření zaměřeno na pomoc mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného
života na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení, služby pro usnadnění přechodu do
nechráněného prostředí trhu práce a samostatného bydlení, předcházení ekonomické nestability osob s cílových skupin
(pracovní a dluhové poradenství). Opatření podporuje i aktivity pro boj proti diskriminaci cílových skupin, zajišťování
motivačních programů, přispívajících k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení.
Mezi podporované doplňkové aktivity místních subjektů, působících v oblast sociálního začleňování, např. koordinace
a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb. Opatření podporuje i doplňkové aktivity zaměřené na
vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (maxim. 24 hodin za rok), aby se sociální
práce zkvalitňovala.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.4.1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti činností vedoucích k sociální inkluzi
A.4.1.2 Provoz sítě návazných sociálních aktivit
A.4.1.3 Integrace ohrožených skupin do společnosti
A.4.1.4 Vzdělávání pracovníků v činnostech vedoucích k sociálnímu začleňování

A.4.1.1
A.4.1.2
A.4.1.3
A.4.1.4
Opatření

OPATŘENÍ:

IROP 8

A.4.2 Podpora komunitních center
STRUČNÝ POPIS:
Opatření se zaměřuje na zřizování komunitních center jako na východisko z vyloučení nebo ochranu před vyloučením
ohrožených skupin. Komunitní centra mohou v začleňování osob hrát funkci sociální i edukační. Zapojení obyvatel
s hendikepem do občanských aktivit významně podpoří jejich sociální začlenění, účast ve vzdělávacích programech
posílí rozvoj intelektu a osobnostní růst. To vše pak zvyšuje zaměstnatelnost vyloučených či ohrožených osob a vytváří
příležitost k lepší pozici v hledání uplatnění na trhu práce. Komunitní centra zajistí prostor pro terénní službu
odborníků, podpora je zaměřená na otevřenost komunity k okolí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
A.4.2.1 Vznik a rozvoj komunitních center
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.3 Zkvalitnění života rodiny,
s opatřeními specifického cíle A.4 Sociální začleňování a boj s chudobou, s opatřeními specifického cíle C.2 Zlepšení
postavení ohrožených skupin obyvatel a s opatřeními specifického cíle B.5 Zvýšení zaměstnanosti.

A.4.2.1

1.6.2 Klíčová oblast B
KLÍČOVÁ oblast B: STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

STRATEGICKÝ CÍL B: Rozvoj podnikatelských
konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí

aktivit

a

zvýšení

POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE
Nedostatek pracovních příležitostí a tím nejistota příjmů pro zajištění kvalitního života je jedním z důvodů
nespokojenosti místních obyvatel a vede k odlivu mladých lidí z regionu. Pro stabilizaci obyvatel v území je proto
zásadní vytvářet zdroje příjmů jak zvyšováním počtu pracovních příležitostí rozvojem podnikatelských aktivit
v oblasti zemědělské i nezemědělské výroby a služeb, tak zvyšováním zaměstnatelnosti místních obyvatel. Součástí
rozvoje podnikání je i využití potenciálu území pro cestovní ruch, který se může stát významným ekonomickým
přínosem pro region. Novým fenoménem v oblasti zaměstnávání by se měly stát v oblastech podnikání, kde to bude
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umožněno, sociální podniky. Zájem obyvatel o rozvoj podnikání nebo o zvýšení zaměstnatelnosti bude podporován
dostatkem informací, poradenstvím a možnostmi dalšího vzdělávání a získávání dovedností. Rozšíření a zkvalitnění
místního podnikatelského potenciálu schopného generovat v regionu pracovní příležitosti povede ke zvýšení
ekonomické prosperity území.

Specifický cíl B.1 – Rozvoj zemědělství
POPIS CÍLE:
Zájmové území MAS Strakonicko je charakterizováno jako zemědělská oblast, čemuž odpovídá i vysoký podíl
zemědělské půdy, a to cca 66 % veškeré půdy. Proto je právě rozvoj zemědělství důležitý pro ekonomický rozvoj této
oblasti, udržení stávajících pracovních míst a vytváření nových pracovních příležitostí. Je zde jen několik málo
středních a malých podniků, převažují samostatně hospodařící rolníci (rodinné farmy), což se odráží i na celkovém
vzhledu krajiny. Někteří malozemědělci přistoupili k ekologickému hospodaření a chovu hospodářských zvířat.
Specifickým cílem je zajištění konkurenceschopnosti zemědělství prostřednictvím modernizace technického vybavení,
rozvoje technologií, zkvalitněním nemovitostí využívaných k hospodaření. Tento cíl naplňují následující opatření.
PRV
Fiche 1
Moderní
hospodaření

OPATŘENÍ:
B.1.1 Modernizace zemědělské techniky, technologie a nemovitostí
STRUČNÝ POPIS:
Opatření podporuje zlepšení podmínek hospodaření v živočišné a rostlinné výrobě. Vybavenost zemědělců
převážně šetrnou zemědělskou technikou a zejména novými moderními technologiemi umožňuje šetrné hospodaření
na zemědělské půdě. Revitalizací stávajících zemědělských budov a výstavbou nových budov a zařízení pro
zemědělskou výrobu a jejich vybavením se zlepší podmínky pro chov hospodářských zvířat a pracovní podmínky
zemědělců. Očekáváme zvýšení konkurenceschopnosti rodinných farem při dodržování zásad správné zemědělské
praxe a pravidel pro welfare hospodářských zvířat, které vyžadují vhodnou vybavenost farem. Realizace opatření má
umožnit využití modernějších postupů v hospodaření a šetrnější přístup k životnímu prostředí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.1.1.1 Nákup zemědělské techniky a technologie
B.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce budov a ploch pro zemědělskou výrobu

OPATŘENÍ:

B.1.1.1
B.1.1.2
PRV
Fiche 2
Místní zdroje

B.1.2 Podpora doplňkového zemědělství
STRUČNÝ POPIS:
Tímto opatřením MAS reaguje na problematiku některých doplňkových činností v zemědělství, a to včelařství,
ovocnářství, zelinářství a rybnikářství. Včelařství, delší dobu bojuje s chorobami včel, které je připravují o velké počty
včelstev. Včela medonosná je v našem mírném pásmu největším opylovačem, proto jejich úbytek by neměl být brán na
lehkou váhu. Podpora nových metod chovu včel by mohla přispět ke snížení incidence nákaz včelstev. Ovocnářství
díky dovozu vzhlednějšího ovoce do obchodních řetězců začalo upadat, v současnosti již spotřebitelé začínají dávat
přednost ovoci z místních zdrojů a je proto správný čas na obnovu sadů pro přímou spotřebu i pro možnost
zpracovávání plodů přímo v místě. Pěstování zeleniny postihl podobný osud, a tak i obsah tzv. „Fresh bedýnek“ je
doplňován ovocem a zeleninou z dovozu. Zájem konzumentů se v současnosti mění ve prospěch místní produkce, a
proto by doplňková zemědělská produkce měla posilovat na úkor technických plodin. Pěstební postupy v ovocnářství a
zelinářství, výběr plodin a způsob odbytu dávají prostor pro inovace. S problémy se setkáváme i v rybnikářství, kde je
nejčastěji potřeba revitalizace rybníků s cílem udržení nebo obnovy jejich chovného využití.
K realizaci opatření lze jen částečně využít podporu z Programu rozvoje venkova. Nelze podpořit včelařství a
rybníkářství.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.1.2.1 Rozvoj včelařství
B.1.2.2 Rozvoj ovocnářství a zelinářství
B.1.2.3 Revitalizace rybníků

Jiné zdroje
B.1.2.2
Jiné zdroje
PRV
Fiche 3
Vyrábíme,
nabízíme

OPATŘENÍ:
B.1.3 Zpracování zemědělské produkce a uvádění na trh
STRUČNÝ POPIS:
Opatření přispívá k motivaci zemědělců ke zpracovávání vlastní produkce a její nabízení prostřednictvím krátkých
dodavatelských řetězců. Dává šanci na zvýšení efektivity zemědělských a zpracovatelských podniků (zejména
mikropodniků a MSP) v oblasti výroby potravin pro lidskou spotřebu a krmiv nákupem zařízení a moderních
technologií a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu a podporuje jejich uvádění na trh ve vlastních prodejních
zařízeních a ve venkovských tržnicích. Zvýšení atraktivity potravinářských výrobků bude možné prostřednictvím
značení regionální produkce a podporou odbytu, které mohou být podpořeny z jiného zdroje než je PRV.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.1.3.1 Výroba místních produktů a jejich uvádění na trh

B.1.3.1
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B.1.3.2 Vznik a rozvoj venkovských tržnic
B.1.3.3Regionální značení produkce, podpora odbytu (jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle B.3 Rozvoj podnikání a opatřeními
specifického cíle B.5 Zvýšení zaměstnanosti.

B.1.3.2

Specifický cíl B.2 – Šetrné hospodaření v lesích
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je šetrné hospodaření v lesích, to znamená trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem
vytvoření stabilního, kvalitního, porostově a věkově skupinově smíšeného lesa. Poškození lesů na území MAS je
vlivem dobrého hospodaření jejich stávajících správců na nízké úrovni. Lesy nejsou zatím významně poškozeny
působením hmyzu a zvěře ani abiotickými činiteli. V některých částech zůstává nevyřešena kategorizace lesů u
soukromých vlastníků. Důležitým bodem při rozvoji lesnictví bude udržení zdravé rovnováhy mezi stávajícím dobrým
stavem lesů a rozvojem turistiky a zemědělství. Při správném hospodaření budou lesy na území MAS plnit veškeré
mimoprodukční funkce lesů.

OPATŘENÍ:

PRV
Fiche 4
Udržme si lesy

B.2.1 Modernizace lesnické techniky, technologie a školkařství
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na zlepšení výkonnosti lesnických subjektů, a to pořízením techniky a technologie pro lesní
hospodářství s důrazem na nové lesní technologie šetrné k ŽP, na zvyšování přidané hodnoty lesnickým produktům
podporou technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Dále je opatření určeno k zakládání nových a
modernizaci stávajících lesních školek pořízením strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Jejich
prostřednictvím bude pak možné snadněji zalesňovat či doplňovat a nahrazovat vytěžené nebo poškozené lesní porosty
autochtonním sadebním materiálem vhodným pro místní podmínky. Zároveň se část školkařské produkce ekonomicky
zhodnotí přímo v regionu.
Tímto opatřením MAS reaguje nejen na potřebu zlepšit stav používané lesnické techniky a technologie zpracování
dřeva, ale také na potřebu podpořit školkařské subjekty, které zajišťují pěstování sazenic pro obnovu nebo zakládání
lesních porostů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.2.1.1 Nákup lesnické techniky a technologií
B.2.1.2 Pořízení dřevozpracující technologie
B.2.1.3 Založení a modernizace lesních školek

B.2.1.1
B.2.1.2
B.2.1.3

OPATŘENÍ:
B.2.2 Lesnická infrastruktura
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví– výstavbu a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů (zvýšení kvality cest s
důrazem na přínosy v oblasti zvýšení retence vody, zpomalení odtoku a snížení eroze půd). Opatření je možné
podpořit z PRV, v rámci SCLLD bude realizováno pouze v případě navýšení alokace pro SCLLD MAS.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.2.2.1 Budování a rekonstrukce lesních cest, včetně technického vybavení
PRV
Fiche 5
Krása a
energie lesa

OPATŘENÍ:
B.2.3:

Neproduktivní investice

STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na podporu zvyšování společenské a rekreační funkce lesa podporou činností, využívajících
společenského potenciálu lesů. Jedná se o zřizování nebo úpravy lesních cest do šíře 2 m k uvedeným účelům včetně
mobiliáře. Realizace opatření umožní návštěvníkům lesa všech věkových kategorií bezpečný pohyb vybranou
lokalitou, zpřístupnění zajímavostí a přírodních památek, poznání místních atraktivit, využití pohybu v lese k posílení
zdravotní kondice, využití lesa k odpočinku za účelem načerpání životní energie nebo k prostému souznění s přírodou.
Na druhé straně opatření přispěje k usměrňování pohybu návštěvníků, a tím k omezení poškozování a znečišťování
lesa.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.2.3.1 Posílení rekreační funkce lesa včetně mobiliáře
B.2.3.2 Turistické trasy včetně mobiliáře
B.2.3.3 Veřejné a naučné stezky včetně mobiliáře
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle B.3 Rozvoj podnikání a opatřeními
specifického cíle B.5 Zvýšení zaměstnanosti. Zároveň je provázaný se specifickým cílemB.4Rozvoj cestovního ruchu.

B.2.3.1
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Specifický cíl B.3 – Rozvoj podnikání
POPIS CÍLE:
V tradičně zemědělské oblasti Strakonicka je většina nezemědělské výroby soustředěna především v samotném
městě Strakonice a částečně i v městečku Volyně. Ve všech menších obcích regionu chybí pracovní příležitosti, které
by sem mohly přinést malé podniky s nezemědělskou výrobou. Jejich zakladateli mohou být jak nezemědělci, tak
zemědělci. Závislost zemědělců pouze na zemědělské výrobě je riziková a pro zemědělce je možné toto riziko v rámci
diverzifikace rozložit ještě do jiných, nezemědělských aktivit, realizovaných s cílem získat další zdroj příjmů. Pro
potřeby venkovského podnikání nezemědělského charakteru lze využít i zanedbané zemědělské i nezemědělské areály.
Opatření umožní vznik mikropodniků nebo MSP na území venkovských obcí. Tyto podniky pomohou decentralizovat
podnikatelské aktivity a umožní tak rychlejší rozvoj regionu. Budou vytvářet nové pracovní příležitosti, podmínky pro
vývoj a zavádění nových technologií a umožní rychlejší adaptaci na požadavky a výkyvy trhu. Očekáváme, že
existence místních podniků, tradičních výrob, služeb a řemesel v obcích přispěje k jejich trvalému rozvoji a prosperitě
a bude významnou příležitostí pro udržení vlastní identity území.

OPATŘENÍ:

PRV
Fiche 6
Nové příležitosti

B.3.1Zahájení a rozvoj nezemědělských činností zemědělských i nezemědělských podnikatelů
STRUČNÝ POPIS:
Opatření podporuje posílení diverzifikace zemědělských podniků do jiných druhů aktivit nezemědělského charakteru.
Dále toto opatření dává možnost k založení nebo rozšíření podnikatelské činnosti nezemědělského charakteru i
nezemědělcům. Dále podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu zemědělců.
Od jeho realizace očekáváme rozvoj malovýroby prostřednictvím zavádění nových technologií, přestavbu nevyužitých
zemědělských budov pro nezemědělskou činnost, šetrný přístup k životnímu prostředí podporou využití obnovitelných
zdrojů pro spotřebu energie, rozšíření služeb na venkově a s tím spojené zvýšení počtu pracovních příležitostí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.3.1.1 Diverzifikace
B.3.1.2 Energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní potřebu(jiné zdroje)
B.3.1.3 Zakládání a rozvoj mikropodniků a MSP
B.3.1.4 Zavádění nových technologií a inovací
B.3.1.5Pasportizace ploch a brownfields pro podnikatelské aktivity (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:

B.3.1.1
Jiné zdroje
B.3.1.3
B.3.1.4
Jiné zdroje
Opatření
IROP 9

B.3.2 Podpora sociálního podnikání
STRUČNÝ POPIS:
Sociální podnikání je v území MAS Strakonicko zcela novou příležitostí k zaměstnávání znevýhodněných skupin
obyvatel na trhu práce. Je to v podstatě ekonomický nástroj pro provádění sociálně prospěšné činnosti. Sociální
podniky na trhu práce v území MAS chybí, a proto je toto opatření zaměřeno na podporu jejich zřízení a vybavení
nebo na rozšíření stávajících podniků, rozšiřujících své podnikání o další činnosti, realizované formou sociálního
podnikání. Sociální podnikání je zvláště vhodné pro místní drobné výrobce a místní poskytovatele služeb, zvláště ty se
zaměřením na využívání místních zdrojů nebo na environmentální problémy, které je potřeba v regionu řešit. Opatření
má motivovat podnikatele, aby se tam, kde je to možné a vhodné, rozhodli při zakládání nových podniků nebo
rozšiřování činností stávajících pro sociální podnikání. Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze
znevýhodněných cílových skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že minimálně 30 %
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet z cílových skupin.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.3.2.1 Vznik integračních sociálních podniků
B.3.2.2 Vznik environmentálních sociálních podniků
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.3 Zkvalitnění života rodiny,
opatřeními specifického cíle B.5 Zvýšení zaměstnanosti a opatřeními specifického cíle C.2 Zlepšení postavení
ohrožených skupin obyvatel.

B.3.2.1
B.3.2.2

Specifický cíl B.4 – Rozvoj cestovního ruchu
POPIS CÍLE:
Rozvoj cestovního ruchu jako specifické oblasti podnikání v regionu je pro území MAS příležitostí k posílení
ekonomiky regionu. Jeho rozvoj vyžaduje především zvýšení počtu ubytovacích zařízení a stravovacích kapacit,
vytvoření podmínek pro využití volného času turistů včetně zážitkové turistiky, zkvalitnění a doplnění související
infrastruktury a zlepšení marketingu. To podpoří větší využití turistického potenciálu, který území nabízí v podobě
velkého množství kulturních, přírodních a technických zajímavostí, a v neposlední řadě i rybářského a vodáckého
využití řeky Otavy. Příjem z cestovního ruchu zatím tomuto potenciálu neodpovídá, protože z důvodu nedostatku
ubytovacích kapacit turisté převážně územím pouze projíždějí. Přitom cestovní ruch výhledově představuje
pravděpodobně největší příležitost pro ekonomický rozvoj celého území nejen příjmem ze služeb, ale i
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prostřednictvím zvýšení odbytu místní produkce. Proto MAS Strakonicko iniciovala založení destinačního
managementu Prácheňsko a Pošumaví, z.s., které bylo přidanou hodnotou projektu spolupráce Prácheňsko všemi
smysly. Rozvoj tohoto DM chce MAS podporovat a na rozvoji cestovního ruchu s ním ve svém území spolupracovat.
K naplnění tohoto specifického cíle je možné využít několik opatření.
PRV
Fiche 7
Za zážitky na
venkov

OPATŘENÍ:
B.4.1 Podpora šetrné venkovské turistiky
STRUČNÝ POPIS:
Opatření podporuje vytvoření nabídky pro trávení dovolené na venkově jako alternativy k pobytům v turisticky
rušných oblastech doma i v zahraničí. Zaměřuje se především na vytvoření ubytovacích a stravovacích kapacit a
rozvoj související infrastruktury. Tou se rozumí zajištění příležitostí k odpočinku, ale i k aktivnímu trávení dovolené a
pro zážitkovou turistiku. Jedná se například o zřizování a modernizace hippostanic, zařízení pro volnočasové aktivity a
další doplňkovou infrastrukturu pro turisty v místě ubytování. Toto opatření je možné podpořit z PRV v rámci
SCLLD.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.4.1.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení ubytovacích a stravovacích kapacit
B.4.1.2 Pořízení související infrastruktury – sportovní, zábavní a rekreační
B.4.1.3 Infrastruktura a vybavení pro hippoturistiku

B.4.1.1
B.4.1.1
B.4.1.1

OPATŘENÍ:
B.4.2 Turistická infrastruktura pro CR
STRUČNÝ POPIS:
Turistická infrastruktura na území MAS je vzhledem k možnostem území v oblasti cestovního ruchu nedostatečná.
Je zde zásadní nedostatek ubytovacích kapacit, který se projevuje vždy, když se v regionu pořádají významné akce,
které lákají turisty z domova i zahraničí. Tímto opatřením chceme proto podpořit zřízení nebo rekonstrukci
ubytovacích zařízení s vyšší kapacitou různého charakteru včetně kempů, které jsou v povodí Otavy žádané, a to
včetně podpory zážitků na Otavě a zajistit dostatečnou informovanost o ubytovacích kapacitách v regionu a v případě
vyššího přílivu turistů i mimo něj prostřednictvím stávajících i nových informačních center.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.4.2.1 Informační značení nových i stávajících turistických cílů (jiné zdroje)
B.4.2.2 Budování a rozvoj informačních center (jiné zdroje)
B.4.2.3 Využití potenciálu řeky Otavy(jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
B.4.3 Propagace, osvěta, vzdělávání
STRUČNÝ POPIS:
Opatření se skládá z několika aktivit, které podporují marketing a propagaci cestovního ruchu na území MAS
v souladu s jeho územním zařazením do turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví. Kromě toho bude v rámci
vzdělávacích aktivit podpořeno zvyšování kvality služeb cestovního ruchu a v rámci osvěty bude propagován příznivý
přístup místních obyvatel k turistům.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.4.4.1 Rozvoj destinačního managementu Prácheňsko a Pošumaví (jiné zdroje)
B.4.4.2 Podpora místní produkce a místních poskytovatelů služeb(jiné zdroje)
B.4.4.3 Vzdělávání, osvěta, patriotismus, tradice(jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle D.1 Zachování kulturního dědictví, D.2
Obnova a udržení tradic, D.3 Kvalitní životní prostředí, E.1 Bezpečná a ekologická doprava.

Specifický cíl B.5 – Zvýšení zaměstnanosti
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je zvýšení zaměstnanosti na území MAS. To je možné dvojím způsobem. Jednak rozvojem
podnikání a tím růstem nových pracovních příležitostí, nebo zvyšováním úrovně zaměstnatelnosti osob
nezaměstnaných nebo nezaměstnaností bezprostředně ohrožených. Tito lidé pak mohou snáze najít pracovní uplatnění
jak na stávajícím trhu práce v regionu, tak na trhu nově vytvořeném. První způsob řešení je úkolem předchozích
specifických cílů této klíčové oblasti. Tímto specifickým cílem chceme dosáhnout řešení druhým způsobem, a to
zvýšením uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce.

OPATŘENÍ:
B.5.1 Aktivity na trhu práce

Opatření
OPZ 4
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STRUČNÝ POPIS:
Toto opatření je zaměřeno na podporu uplatnitelnosti ohrožených skupin osob na trhu práce, umožnění
osobnostního růstu ženám z důvodu vyrovnání příležitostí na trhu práce s muži a příprava na zaměstnání, kde je
umožněna flexibilní forma práce, která umožní skloubení rodinných povinností s pracovními. Zároveň toto opatření
podporuje vzdělávání pro začínající podnikatele, kteří pak mohou založit a rozvinout svoje podnikání a tím přispět
k zaměstnanosti svojí vlastní, své rodiny a případně dalších zaměstnanců.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.5.1.1 Podpora zapojování osob na trh práce
B.5.1.2 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
B.5.1.3 Zvyšování rovnosti žen a mužů na trhu práce
B.5.1.4 Vzdělávání pro skupiny začínajících podnikatelů

OPATŘENÍ:

B.5.1.1
B.5.1.2
B.5.1.3
B.5.1.4
Opatření
OPZ 5

B.5.2 Podpora zaměstnávání pro sociální podniky
STRUČNÝ POPIS:
Toto opatření je zaměřeno na podporu zaměstnávání ohrožených cílových skupin prostřednictvím sociálního
podnikání. Umožní jejich zapojení do pracovního procesu podle jejich schopností, sníží jejich finanční závislost na
sociálních dávkách a zároveň tak pomůže snížit nároky na státní rozpočet. Mimo to sociální zaměstnávání zvýší
kvalitu života cílových skupin – zvýší se jejich samostatnost, najdou smysl života s vědomím své potřebnosti pro
společnost. V území se pak může vyřešit řada drobných problémů, kterým se klasické firmy zaměřené pouze na zisk
nedokážou věnovat. Prostřednictvím tohoto opatření bude podpořen vznik nového způsobu zaměstnávání a nového
přístupu k řešení specifických místních problémů v globalizované společnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
B.5.2.1 Sociální podnikání a zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle B.1 Rozvoj zemědělství, B.3
Rozvoj podnikání, B.4 Rozvoj cestovního ruchu.

B. 5.2.1

1.6.3 Klíčová oblast C
KLÍČOVÁ OBLAST C: STRAKONICKO ŽIVÉ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

STRATEGICKÝ CÍL C: Zvýšení dostupnosti volnočasových aktivit včetně
příležitostí pro rozvoj osobnosti
POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE
Kvalita života na venkově kromě jiného spočívá i v zajištění dostupné sítě volnočasových a vzdělávacích aktivit. Mladší
lidé ji považují dokonce za důležitější, než některé jiné, například infrastrukturní záležitosti. V oblasti kvality života a
rozvoje lidských zdrojů je potřeba věnovat pozornost projektům, které jsou zaměřeny na podporu sociální stabilizace
mladé generace na venkově, zapojování minoritních a ohrožených skupin obyvatel do spolkového života na venkově,
podporu aktivit zlepšujících komunikační schopnosti a osobnostní rozvoj obyvatel venkova, podporu aktivit zvyšujících
účast místních obyvatel na rozvoji municipalit a podporu činnosti spolků a zájmových skupin. Tento strategický cíl byl
formulován ve snaze odstranit diskriminaci venkovského obyvatelstva, které bohužel nemá rovnou příležitost pro
osobnostní rozvoj a využívání volného času.

Specifický cíl C.1 – Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je dosažení dostupnosti vhodné vzdělávací a volnočasové infrastruktury, která vytváří lepší životní
podmínky obyvatel v oblasti dalšího vzdělávání a osobnostního rozvoje, zkvalitnění životního stylu a životních šancí a
dává příležitost pro rozvinutý spolkový a kulturní život a smysluplné využití volného času. Tím sleduje spokojený život
místních obyvatel na venkově, následně pak jejich ochotu zapojit se do řešení místních problematik a komunitního života
v obcích.

OPATŘENÍ:
C.1.1 Rozvoj volnočasové infrastruktury
STRUČNÝ POPIS:
Opatření má za úkol zajistit infrastrukturu pro volný čas místních obyvatel včetně příslušného vybavení. Je proto složeno
z několika aktivit, protože každý chce a má právo trávit svůj volný čas jiným způsobem, který odpovídá jeho
vlastnostem, schopnostem, zájmům a věku. K tomu je potřebná též různá infrastruktura. Ta usnadňuje práci ve spolcích a
zajišťuje příležitost ke vzájemnému setkávání a ke sportovnímu a kulturnímu vyžití. Všechny tyto aktivity jsou zároveň
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jednou z cest proti sociálnímu vyloučení místních obyvatel nebo příležitostí k jejich nenásilnému začlenění. Volnočasová
infrastruktura ve venkovských obcích chybí a tím je venkovské obyvatelstvo znevýhodňováno před městským. Dojíždění
do měst za volnočasovými aktivitami zvyšuje náklady obyvatel, které si nemohou dopřát všichni a je tak příčinou pocitu
vyloučení.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.1.1.1 Infrastruktura pro spolkovou činnost (jiné zdroje)
C.1.1.2 Zázemí pro neformální setkávání komunit (jiné zdroje)
C.1.1.3 Víceúčelová infrastruktura pro kulturní a sportovní vyžití obyvatel (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:

Opatření

C.1.2 Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání

IROP 10

STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na zajištění infrastruktury pro doplňkové vzdělávání na venkově, která přinese obyvatelům
možnost dalšího vlastního rozvoje prostřednictvím celoživotního učení v dostupném místě. V otázce infrastruktury pro
celoživotní vzdělávání se bude jednat o využití volných kapacit a jejich stavební úpravy včetně příslušného vybavení
interiérů a exteriérů (venkovních prostranství), modernizaci nevyužívaných učeben nebo zřizování speciálních
edukačních center podle možností investora. Zařízení budou zajišťovat dostupnost celoživotního vzdělávání pro všechny
skupiny venkovských obyvatel a odstraňovat tak bariéry osobnostního růstu, sociálního začleňování a zvyšování
konkurenceschopnosti lidských zdrojů. Podpora infrastruktury je možná pouze v návaznosti na klíčové kompetence
(komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi).
Mimo to je potřeba dbát na zpřístupnění širšího knihovního fondu modernizací vybavenosti knihoven. Pro zajištění
rovných příležitostí pro uplatňování schopností a rozvíjení talentu venkovských dětí a mládeže je určena podpora ZUŠ a
jim podobných institucí.
Z programového rámce IROP bude realizována aktivita C.1.2.1
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.1.2.1 Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání
C.1.2.2 Modernizace knihoven (jiné zdroje)
C.1.2.3 Rozvoj ZUŠ, DDM a podobných institucí (jiné zdroje)

C.1.2.1
Jiné zdroje
Jiné zdroje

VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.2 Kvalitní a komplexní vzdělávání, B.5
Zvýšení zaměstnanosti a zároveň na sebe vážou a vzájemně se podporují opatření v rámci tohoto specifického cíle.

Specifický cíl C.2 – Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel
POPIS CÍLE:
Postavení všech obyvatel venkova je možné zlepšovat prostřednictvím vzdělávání. Opatření klade důraz na vzdělávání
skupin obyvatel ohrožených vyloučením nebo i skupin již vyloučených. Je zaměřeno na vyhledání a využití
individuálních schopností obyvatel, které lze dále rozvíjet, a to jak u dospělých, tak i u dětí a mládeže. Podle toho, a také
podle věku zájemců o vzdělávání, je potřeba volit jednotlivé vzdělávací programy. Ty mohou reagovat na aktuální dění
ve společnosti, zaměření škol, potřeby zaměstnavatelů v území nebo specifické potřeby organizací, kde pak mohou
obyvatelé své nabyté znalosti a dovednosti uplatnit. Zvyšování kvality lidských zdrojů přispěje jak k vyšší uplatnitelnosti
na trhu práce nebo při práci pro rozvoj území, tak k zajištění bezproblémové orientace v současné společnosti a k
aktivnímu zapojování do života komunity. Vzdělanost obyvatelstva je jedním z hlavních předpokladů pro další rozvoj
území. Je proto cílem ji zvyšovat a tím zlepšovat postavení ohrožených skupin obyvatel ve společnosti.
Opatření

OPATŘENÍ:

OPZ 3

C.2.1 Podpora sociálního začleňování
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na zvýšení schopnosti sociálního začleňování, ke kterému přispěje několik aktivit.
Pro osoby psychicky postižené zajistí sociálně orientovaná komunitní centra prostor pro pravidelnou službu odborníků,
aby se bez této péče nestaly časem hrozbou pro místní komunitu. Tyto aktivity budou navazovat na poskytování
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006, ale rozhodně je nebudou nahrazovat.
Bude pro ně vyčleněn určitý časový úsek v harmonogramu programu činnosti komunitního centra, ve kterém se tyto
osoby nebudou setkávat s dalšími uživateli služeb v komunitním centru. Práci s těmito klienty centra bude zajišťovat
pracovník v sociálních službách dle zákona 108, se kterým bude sjednán vhodný typ pracovního poměru.
Dále bude opatření zaměřeno na environmentální aktivity místních iniciativ a neformálních sdružení obyvatel v oblasti
společného zvelebování veřejných ploch, životního prostředí v území bydliště, čištění přírodních lokalit a udržování
přírodních prvků nebo zakládání komunitních zahrad. Pozornost bude věnována i multikulturním aktivitám místních
obyvatel, které budou mít zájem organizovat nebo i realizovat někteří členové místní komunity pro ostatní členy a
činnostem podporujícím mezigenerační setkávání, spolupráci místní komunity i sousedskou výpomoc různého druhu
potřebným spoluobčanům. Bude tím podporována sounáležitost s místem a občanské soužití.
Současně je opatření zaměřeno na výchovně vzdělávací aktivity, které budou sloužit ke zlepšování schopností obyvatel
pro uplatnění na trhu práce. Zajištění kvalitní nabídky zájmového vzdělávání prostřednictvím vhodných programů podle
aktuálních potřeb povede ke zvyšování dovedností všech věkových kategorií obyvatel a k rozvoji individuálních
schopností dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolního vzdělávání a motivačních seminářů. To znamená současně i
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vytvoření podmínek prevence sociálního vyloučení a možností pro začlenění již vyloučených sociálních skupin obyvatel
a zvýšení jejich uplatnitelnosti v životě současné společnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.2.1.1. Činnost komunitních center
C.2.1.2 Aktivity zaměřené na sounáležitost s místem a občanské soužití
C.2.1.3Výchovně vzdělávací aktivity

C.2.1.1.
C.2.1.2
C.2.1.3

OPATŘENÍ:
C.2.2 Podpora osobnostního růstu
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na podporu neformálního vzdělávání všech skupin venkovského obyvatelstva prostřednictvím
speciálních programů nebo kurzů včetně vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku. V souvislosti s tím
bude opatření podporovat i neziskové subjekty, které budou vzdělávací aktivity ve své režii připravovat a organizovat.
Počet seniorů na venkově stoupá a je potřeba udržet jejich samostatnost, schopnost začlenění do současné
přetechnizované společnosti a tím i snížení veřejných výdajů na řešení jejich soběstačnosti. Informovaní a aktivit schopní
senioři jsou přínosem jak pro komunitu, tak i pro vedení obcí, protože disponují větším množstvím času na dobrovolné
aktivity a komunitní způsob jednání s veřejnou správou. Opatření si klade za cíl podpořit také zlepšení a rozšíření
činnosti místních knihoven, které mohou působit jako dostupná prvotní centra informací pro potřeby celoživotního učení
nebo trávení volného času s efektem posílení vědomostí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.2.2.1 Provozování Středisek Univerzity 3. Věku (jiné zdroje)
C.2.2.2 Činnost knihoven jako center informací (jiné zdroje)
C.2.2.3 Příprava programů a podkladů pro celoživotní vzdělávání dospělých (jiné zdroje)
C.2.2.4 Podpora a propagace vzdělávacích aktivit neziskových subjektů (jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.3 Zkvalitnění života rodiny, A.4
Sociální začleňování a boj s chudobou, B.5 Zvýšení zaměstnanosti, C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas.

Specifický cíl C.3 –Rozvoj zájmových aktivit
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je rozvoj zájmových aktivit na venkově, které vytvářejí prostor pro smysluplné využívání volného
času obyvatel a naplňování jejich potřeb. Na venkově zdaleka nejsou srovnatelné podmínky kulturního a sportovního
vyžití s městem. Dopravní dostupnost měst prostřednictvím VHD je nedostatečná a proto je potřeba podpořit zájmové
aktivity přímo v obcích.

OPATŘENÍ:
C.3.1 Podpora spolkové činnosti
STRUČNÝ POPIS:
Ačkoliv je spolkový život v území MAS co do množství poměrně rozvinutý, je ve své kvalitě závislý na finanční
podpoře. Ta je někde částečně zajišťována místní samosprávou, další zdroje si musí spolky shánět samy. Stát nemá
žádnou ucelenou koncepci na podporu rozvoje občanské společnosti, spíš naopak. Spolkové aktivity jsou však většinou
jedinou možností k oživování venkova. Kulturní spolky zajišťují kulturní život v obcích, jiné spolky vykonávají pro obec
prospěšnou činnost v ochraně přírody, vzhledu obce (myslivecké spolky, zahrádkářské spolky), udržení drobného
zvířectva a jeho kvality (chovatelé), ochraně občanů a jejich majetku (SDH). Jiné spolky udržují místní tradice a
zachovávají kulturní dědictví (folklorní spolky). Všechny jsou pro život na venkově prospěšné. Proto je toto opatření
zaměřeno na podporu jejich činnosti.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.3.1.1. Činnost amatérských souborů a skupin (jiné zdroje)
C.3.1.2. Kulturní a společenské akce (jiné zdroje)
C.3.1.3 Veřejně prospěšné činnosti na venkově - hasiči, zahrádkáři, chovatelé, myslivci (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
C.3.2 Pohybové aktivity a sport
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na pohybové aktivity a sport, protože díky současnému životnímu stylu vzniká vyšší riziko rozvoje
civilizačních chorob. Děti i mládež jsou v zajetí komunikačních technologií a díky tomu se jen málo pohybují. Stoupá
proto výskyt obezity u dětí a mládeže a jedinou přirozenou obranou je zvýšení pohybové aktivity. U starší generace a
hendikepovaných osob pohybovou aktivitou a rekreačním sportem podpoříme prodloužení jejich fyzické aktivity a tím
jejich nezávislost.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
C.3.2.1. Podpora sportovních akcí- závodní i rekreační (jiné zdroje)
C.3.2.2. Fyzické aktivity seniorů a hendikepovaných (jiné zdroje)
C.3.2.3. Sportovní aktivity dětí a mládeže (jiné zdroje)
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VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání a
C.2 Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel

1.6.4 Klíčová oblast D
KLÍČOVÁ oblast D: STRAKONICKO TRADIČNÍ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

STRATEGICKÝ CÍL D:
Udržení kulturního a přírodního dědictví a venkovského rázu území
POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE:
Na území MAS Strakonicko se nejen v obcích, ale i v krajině nachází velké množství nejrůznějších typů památek jak
kulturních, tak přírodních – kostely, vesnické kapličky, historicky cenná stavení a chalupy (někde tvořící chráněnou
vesnickou památkovou rezervaci nebo zónu), boží muka a kříže, zóny stromořadí, památné stromy, chráněné přírodní
rezervace a další přírodní památky. Ochrana typicky venkovské krajiny jako základní kulturní hodnoty kraje vyžaduje i
ochranu a obnovu tohoto kulturního a přírodního dědictví. Kromě těchto drobných památek místního či regionálního
významu se nacházejí i národní kulturní památky, a to Středověký mlýn Hoslovice a hrad Strakonice. Strategickým cílem
je udržení tohoto kulturního a přírodního dědictví a venkovského rázu území.

Specifický cíl D.1 – Zachování kulturního dědictví
POPIS CÍLE:
Hmotné kulturní dědictví, které spočívá jak v nemovitostech, tak v movitostech je jedinečným charakteristickým znakem
území a zvyšuje jeho přitažlivost. Jedná se o památkově hodnotné objekty stavebního nebo technického charakteru, a to jak
místního významu, tak i kulturní památky a národní kulturní památky. Zanedbání jejich ochrany a údržby by bylo
nevratnou ztrátou nejen pro celé území MAS, ale znamenalo by i ochuzení České republiky o typické prvky jihočeské
venkovské i městské architektury a historické technologie. Specifickým cílem je proto zachování tohoto kulturního
dědictví a jeho zpřístupnění pro všechny návštěvníky.

OPATŘENÍ:
Opatření

D.1.1 Ochrana a obnova kulturních a technických památek

IROP 11
STRUČNÝ POPIS:
Toto opatření zahrnuje opravy, rekonstrukce a restaurování nemovitých i movitých památek včetně technických, obnovu
historických parků a zahrad a zpřístupnění uvedených památek prostřednictvím bezbariérových úprav, aby byl zajištěn
přístup i návštěvníkům s hendikepem. Opatření je zaměřeno na ochranu a obnovu všech druhů kulturních a technických
památek. Z OP IROP mohou být podpořeny jen projekty týkající se NKP nebo památek zapsaných na seznam. Proto nelze
v tomto opatření realizovat v rámci programového rámce IROP všechny níže uvedené aktivity. Opatření IROP je zaměřeno
na podporu revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní
dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu NKP k 1. 1. 2014. Pro
ostatní památky budou využity jiné zdroje.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.1.1.1 Oprava a rekonstrukce nemovitých památek a souvisejících objektů
D.1.1.2 Údržba a restaurování movitých památek
D.1.1.3 Obnova historických parků a zahrad (jiné zdroje)
D.1.1.4 Zpřístupnění památek

D.1.1.1
D.1.1.2
D.1.1.4

OPATŘENÍ:
Opatření

D.1.2Zvýšení atraktivity kulturních objektů

IROP 12
STRUČNÝ POPIS:
Kulturní objekty většinou uchovávají vzácné sbírky nebo historicky cenné knižní muzejní exponáty. Jejich digitalizace má
velký význam jak pro jejich uchování, tak pro studium. Informace, které jsou uchovávány v archivech, depozitářích či
evidencích k jednotlivým památkám a mobiliářům je nyní též možné zpřístupnit veřejnosti a upozornit tak na jejich
existenci a význam. Významnou aktivitou pro historické objekty je obohacení o další sbírky a exponáty, z nichž některé
mohou vyžadovat restaurování. Muzea, podpořená z tohoto opatření musí splňovat všechna tři následující kritéria: 1.
Muzeum je zřizováno státem nebo krajem, 2. Muzeum spravuje sbírku podle zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 3. Průměrná návštěvnost muzea,
vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků. Výpočet vychází z údajů za návštěvnost,
včetně návštěvnosti akcí pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu a poradenskému
středisku pro kulturu NIPOS.
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AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.1.3.1 Digitalizace sbírek
D.1.3.2 Digitalizace památek a mobiliářů
D.1.3.3 Obohacení sbírek a restaurace exponátů
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Opatření tohoto specifického cíle se navzájem podporují a úzce souvisí s opatřeními specifického cíle B.4 Rozvoj
cestovního ruchu.

D.1.3.1
D.1.3.2
D.1.3.3

Specifický cíl D.2 – Obnova a udržení tradic
POPIS CÍLE:
Území MAS Strakonicko je velmi bohaté na kulturní tradice, z nichž některé sahají hluboko do historie regionu a jsou stále
živé nebo byly obnoveny, jiné postupně vznikaly aktivitou místních komunit a staly se v regionu tradičními. Kromě
kulturních tradic se na území MAS udržují i řemeslné techniky a umělecké dovednosti, které jsou typické pro území
bývalého Prácheňska, kam území MAS patří. Některé se zachovaly jako původní, některé byly postupem času
technologicky upraveny, ale vycházejí z místních kořenů. Charakterizují toto území a slouží k obohacení života. Proto je
cílem je zachovat a zaniklé tradice podle dostupné dokumentace obnovovat.

OPATŘENÍ:
D.2.1 Podpora kulturních akcí nových i tradičních
STRUČNÝ POPIS:
Toto opatření je zaměřeno na podporu místních tradic, a to jak původních, tak nových.I nové tradice považujeme za
důležité, protože umožňují setkávání obyvatel a jejich začleňování do místních komunit a obohacování společenského
života na venkově. Jsou často důvodem návštěv rodáků, ale i turistů, pro které jsou typicky venkovské kulturní akce
nevšedním zážitkem (festivaly, setkání rodáků, oslavy historických výročí apod.).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.2.1.1 Podpora místních folklorních tradic (jiné zdroje)
D.2.1.2 Podpora současných tradičních akcí (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
D.2.2 Podpora místních tradičních řemesel
STRUČNÝ POPIS:
Na území MAS se vyskytuje celá řada výrobců, kteří se zabývají starými lidovými technikami výroby nebo z nich
vycházejícími novějšími technikami. Někteří z nich jsou nositeli regionální značky Prácheňsko regionální produkt, kterou
MAS Strakonicko uděluje. V této aktivitě chceme pokračovat, protože významně přispívá k propagaci výrobců a tím k
jejich úspěšnosti. Nositelé značky se mohou účastnit v rámci aktivit značky výstavních i prodejních akcí a interaktivních
dílen. Máme zájem vyhledávat další podobné výrobce a nabízet jim marketingovou podporu jejich výroby. Tyto výrobky
obohacují trh o rukodělné práce, které jsou využívány k dekoračním i spotřebním účelům a jsou nabídkou
charakteristického zboží z regionu pro návštěvníky. Proto si výrobci zaslouží podporu, aby jejich produkce zůstala
zachována.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.2.2.1 Vyhledávání tradičních výrobců a marketingová podpora jejich produkce (jiné zdroje)
D.2.2.2 Podpora prostřednictvím regionální značky Prácheňsko (jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřením specifického cíle F.1 Spolupráce mezi venkovskými aktéry
včetně mezinárodní spolupráce.

Specifický cíl D.3 –Kvalitní životní prostředí
POPIS CÍLE:
Území MAS Strakonicko nabízí místním obyvatelům i návštěvníkům velmi atraktivní venkovskou pošumavskou
krajinu, ve které se nachází množství památných stromů a dalších významných krajinných prvků. O toto přírodní dědictví
je však potřeba vhodně pečovat. Zachovalou a atraktivní krajinu a její blízké okolí je potřeba chránit a udržovat v souladu s
platnými předpisy o ochraně přírody. Dále je důležité modernizovat všechny zdroje znečištění tak, aby co nejméně škodily
životnímu prostředí. V zájmu zachování tohoto venkovského rázu území je potřeba podpořit zachování biodiverzity budovat lokální územní systémy ekologické stability a pásy zeleně k ochraně před vodní a větrnou erozí, chránit místní
biotopy a přírodní útvary.
V průběhu historického vývoje bylo životní prostředí řešeného území výrazně modelováno činností člověka. Členitý reliéf
a různorodé klimatické podmínky území se projevily vznikem rozmanitých biotopů a stanovišť. Na zachování a
prohlubování ekologické stability krajiny se podílí existence a rozšiřování chráněných území – přírodních rezervací a
přírodních památek.
Tento cíl budou naplňovat následující opatření, která řeší kromě přímé ochrany přírodního dědictví ještě snižování
energetické náročnosti budov, likvidaci odpadu a hospodaření s vodou v krajině.

OPATŘENÍ:
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D.3.1 Péče o přírodní dědictví a zeleň
STRUČNÝ POPIS:
Opatření spočívá především v ochraně přírodních památek a rezervací, přírodních prvků a toho, co nám zanechaly
předchozí generace (dnes již památné stromy, studánky) a v obnově fondu původních dřevin a dalších zelených lokalit a
jejich zpřístupnění a konečně i podpoře udržování biodiverzity. V rámci zpřístupnění přírodních památek a rezervací
v souvislosti s ochranou krajiny je potřeba budovat naučné stezky, pěší a cyklistické trasy zajišťující propustnost krajiny a
její šetrné sepětí mezi člověkem a přírodou a udržování odpočinkových míst v krajině (viz návazná opatření). Důležitou
součástí je spolupráce s veřejnou správou a se zájmovými spolky v členských obcích MAS, které se na ochraně přírody
podílejí (myslivci, zahrádkáři, ekologické organizace, občanské iniciativy).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.3.1.1 Ochrana památných stromů (jiné zdroje)
D.3.1.2 Ochrana přírodních památek a rezervací a jejich zpřístupnění (jiné zdroje)
D.3.1.3 Obnova a ochrana studánek (jiné zdroje)
D.3.1.4 Obnova fondu původních dřevin (jiné zdroje)
D.3.1.5 Podpora udržení biodiverzity (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
D.3.2 Zlepšování retenčních vlastností krajiny a péče o čistotu vod
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na hospodaření s vodou v přírodě, její přirozené zadržování v krajině, využívání srážkových vod,
zachování a obnovování přírodních zdrojů pitné vody včetně rozvodů a sítí, a dále i na ochranu před kontaminací vod. V
zájmu zlepšování retenčních vlastností krajiny je potřeba obnovovat mokřady a udržovat a obnovovat vodní plochy,
vodoteče, upravovat jejich břehy, související mostky a propusti, asanovat svahy, prameny a budovat lokální územní
systémy ekologické stability.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.3.2.1 Přirozené zadržování vody v krajině – obnova mokřad, vodní nádrže, obnova remízy v polích a protierozní
opatření (jiné zdroje)
D.3.2.2 Zachování přirozených zdrojů pitné vody v krajině – obnova vrtů, studny (jiné zdroje)
D.3.2.3 Budování zavlažovacích systémů, zadržování vody v krajině (jiné zdroje)
D.3.2.4 Využití srážkových vod (jiné zdroje)
D.3.2.5 Podpora přizpůsobení se klimatu (jiné zdroje)
D.3.2.6 Výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV (jiné zdroje)
D.3.2.7 Výstavba a rekonstrukce sítí s pitnou vodou (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
D.3.3 Snižování energetické náročnosti budov
STRUČNÝ POPIS:
Opatření řeší snižování energetické náročnosti budov, které je tématem již řadu let, a je důležité pro dosažení cílů v oblasti
úspor energie a v boji proti klimatickým změnám. Neopominutelný je i jeho význam na snižování provozních nákladů.
Opatření je proto vhodné pro obecní a veřejné budovy, především školy a školky, jejichž provoz je zátěží obce. Snižování
nákladů je možné především zateplením nebo využíváním obnovitelných zdrojů energie, nejlépe obojím současně.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.3.3.1 Zateplování obecních a veřejných budov
D.3.3.2 Podpora využívání OZE

OPATŘENÍ:
D.3.4 Zvyšování efektivnosti odpadového hospodářství
STRUČNÝ POPIS:
opatření je zaměřeno na podporu odpadového hospodářství v regionu MAS. Celý region působnosti MAS spadá do ORP
Strakonice, v jehož území se nacházejí sběrné dvory a působí zde firmy, které se sběrem, tříděním a zpracováním odpadu
zabývají. V obcích jsou zřízena volně přístupná sběrná místa vybavená barevně odlišnými kontejnery na sběr tříděného
odpadu (plasty, sklo bílé a barevné, papír, textil, drobný kov) s vlastním systémem svozu. Celkové finanční nároky na tuto
činnost se zvyšují, nejvyšší náklady jsou v oblasti všeobecného třídění odpadů a v oblasti třídění papíru. Položka významně
zasahuje do rozpočtu převážně malých obcí a odčerpává tak prostředky, které by bylo potřebné využít v jiných oblastech
činnosti obcí. Stejně nákladnou položkou z rozpočtu obcí je odstraňování černých skládek, podpora prostřednictvím
opatřeni směřuje k lepšímu a efektivnějšímu třídění odpadu, likvidaci černých skládek a snižování množství komunálního
odpadu ke skládkování a tím k udržení nebo zlepšení stavu životního prostředí regionu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.3.4.1 Třídění odpadů, sběrné dvory, překladiště odpadů (jiné zdroje)
D.3.4.2 Zvyšování počtu vytříděných komodit z komunálního odpadu (jiné zdroje)
D.3.4.3 Likvidace černých skládek, odstranění ekologických zátěží (jiné zdroje)
D.3.4.4 Likvidace biologicky rozložitelného odpadu (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
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D.3.5 Ekologická výchova a činnost
STRUČNÝ POPIS:
MAS Strakonicko je zapojeno v MA 21 a má zájem o ekologickou výchovu mládež i dospělých. Tímto opatřením chce
zajistit dostupnost vzdělávání v oblasti EKO a ENVI jak pro mládež, tak pro dospělé a navázat spolupráci s organizacemi
na ochranu životního prostředí. V rámci tohoto opatření bude MAS zároveň podporovat občanské iniciativy na ochranu ŽP.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
D.3.5.1 Vzdělávání a propagace v oblasti EKO a ENVI mládeže i dospělých (jiné zdroje)
D.3.5.2 Spolupráce s organizacemi na ochranu životního prostředí (jiné zdroje)
D.3.5.3 Podpora občanských iniciativ na ochranu životního prostředí (jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřením specifického cíle B.1 Rozvoj zemědělství, B.4 Rozvoj
cestovního ruchu, neboť podporují ochranu životního prostředí regionu, což je jednou z podmínek venkovské turistiky.

1.6.5 Klíčová oblast E
KLÍČOVÁ oblast E: STRAKONICKO BEZPEČNÉ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

STRATEGICKÝ CÍL E: Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a snížení patologických
jevů
POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategickým cílem je zvýšení bezpečnosti obyvatel v oblasti dopravy, v oblasti ochrany před následky katastrof a
v neposlední řadě též ochrany před patologickými jevy.

Specifický cíl E.1 – Bezpečná a ekologická doprava
POPIS CÍLE:
Specifický cíl je zaměřen na řešení dopravní situace především v obcích, jejichž středem procházejí silnice. Množství
projíždějících aut stále stoupá, řada z nich nedodržuje předepsanou rychlost a bezpečnostní prvky u silnic na venkově jsou
spíše chimérou, než skutečností. Cesta od zastávek k domovu, zvláště do okrajových částí obcí nebo jejich rozptýlených
sídel také není bezpečná, často chybí chodníky a veřejné osvětlení. Vzhledem k tomu, že sídelní struktura v MAS
Strakonicko je složena z jedné větší městské aglomerace, jednoho menšího města a 55 malých obcí, je logická dojížďka za
prací do měst. Zastávky autobusů jsou umístěny při hlavních tazích, často jen označené tabulí a bez vyznačených přechodů
a bezpečnostních prvků a proto je někdy velmi problematické silnici přejít. Dopravní obslužnost je jen základní a
neodpovídá návaznosti dalších spojů. Vlakové zastávky jsou převážně zrušeny. Řada lidí a hlavně dětí, by využívala
alternativní cyklistickou dopravu. Z některých obcí je však město dostupné jen po vysoce frekventované silnici I. třídy,
někde se bezpečné a nebezpečné úseky střídají, úseky vyčleněné jen pro kola jsou výjimkou. Proto je třeba se bezpečností
v dopravě a to i v alternativní zabývat.

OPATŘENÍ:

Opatření
IROP 13

E.1.1Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dopravní obslužnosti.
STRUČNÝ POPIS:
Opatření řeší zlepšení dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. V oblasti dopravní infrastruktury se zaměřuje
především na zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel v obcích prostřednictvím bezpečnostních prvků na silnicích (retardéry,
měřiče rychlosti, zpomalovací pruhy, semafory, atd.), dále jsou to prvky pro bezpečný nástup a výstup včetně
bezbariérového přístupu, přechody se světelnou a zvukovou signalizací, budování a rekonstrukci zastávek VHD a
přístupových chodníků včetně osvětlení a speciálních řešení (nájezdy pro bezbariérový přístup).
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.1.1.1 Budování a rekonstrukce komunikací včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy
E.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků včetně speciálních řešení
E.1.1.3Modernizace a doplnění veřejného osvětlení v souvislosti s projektem rekonstrukce nebo výstavby pěší
komunikace k VHD
E.1.1.4 Výstavba a rekonstrukce zastávek VHD včetně související infrastruktury v souvislosti s projektem rekonstrukce
nebo výstavby pěší komunikace s bezbariérovým přístupem k zastávce
E.1.1.5 Prosazování koordinované dopravy a rozšiřování a návaznost linek (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
E.1.2 Zřizování terminálů

E.1.1.1
E.1.1.2
E.1.1.3
E.1.1.4

Jiné zdroje
Opatření
IROP 14
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STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na podporu vzniku nebo rekonstrukci terminálů v místech, kde dochází k přestupu z jednoho
druhu dopravy na jiný nebo mezi dvěma spoji. Finanční podpora je zaměřena na zázemí pro cestující i obsluhující personál,
informační systémy pro cestující, parkovací plochy pro motorová vozidla a úschovny kol a stojany. Je důležité zajistit
pohodlí pro všechny účastníky veřejné dopravy, aby došlo k jejímu co nejvyššímu využití a tím se přispělo ke zlepšení
životního prostředí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.1.2.1 Výstavba a modernizace obslužných budov včetně související infrastruktury v souvislosti s rekonstrukcí,
modernizací nebo výstavbou terminálů
E.1.2.2 Výstavba a rekonstrukce parkovišť k umožnění přestupu na VHD(typy projektů P+R, K+R)
E.1.2.3 Bezpečné úschovny kol pro přestup na VHD(typy projektů B+R)

E.1.2.1
E.1.2.2
E.1.2.3

OPATŘENÍ:
E.1.3Rozvoj cyklistické dopravy
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na umožnění bezpečné cyklistické dopravy dětí a mládeže jak do škol, tak za speciálním
vzděláváním (např. ZUŠ) a volnočasovými aktivitami (veřejné knihovny, sportoviště), a dopravy dospělých do zaměstnání
a za službami (pošty, úřady).
Pro přílišnou časovou a finanční náročnost pouze individuální projekty mimo SCLLD
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.1.3.1 Výstavba a zkvalitňování cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a využívání dalších služeb
E.1.3.2 Výstavba a modernizace cyklotras
E.1.3.3 Doplňování mobiliáře a související zeleně
E.1.3.4 Opravy značení stávajících a označení nových cyklostezek a cyklotras
E.1.3.5 Značení nových cyklotras a stezek za účelem rozšíření CR a k rekreaci (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:

Opatření
IROP 15

E.1.4Podpora ekologické autodopravy
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je určeno k rozšíření dopravních kapacit o ekologičtější vozidla pro osobní dopravu s menším počtem míst na
zajišťování doplňkové přepravy osob v době mimo dopravní špičku a tím zlepšení dostupnosti služeb v centrech pro
obyvatele a zároveň k přispění k udržitelnosti veřejné dopravy a podpoře zlepšování životního prostředí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.1.4.1 Nákup nízkoemisních nebo bezemisních vozidel a vozidel zohledňujících specifické požadavky cestujících
E.1.4.2 Alternativní doplňková dopravní obslužnost (malé autobusy – auta pro obce)

E.1.4.1
Jiné zdroje

VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Opatření tohoto specifického cíle se navzájem podporují a úzce souvisí se specifickým cílem B.3 Rozvoj podnikání a
B.5 Zvýšení zaměstnanosti. Dále podporují opatření specifických cílů C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas,
C.2 Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel a C.3 Rozvoj zájmových aktivit.

Specifický cíl E.2 – Snížení patologických jevů
POPIS CÍLE:
Snížení patologických jevů ve společnosti je důležité pro zvyšování bezpečnosti obyvatel. Mezi tyto jevy patří
například drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství, šikana, kriminalita a společensky nebezpečné jevy, kterými jsou
poruchy chování a násilí.
Nečekané a nebezpečné poruchy chování se mohou projevit u lidí s dušením onemocněním.Proto je třeba i tyto osoby
zařadit mezi ty, které potřebují prevenci před poruchou chování.

OPATŘENÍ:
E.2.1Prevence kriminality
STRUČNÝ POPIS:
Hlavním tématem opatření je prevence kriminality, která bývá často způsobena následkem některé ze závislostí
(peníze na drogy, na alkohol apod.) Znamená to prevenci jevů, které k ní vedou. Léčba závislostí je ekonomicky určitě
náročnější než prevence, která spočívá především v naplnění volného času mládeže, v podpoře udržitelnosti
nízkoprahových zařízení a terénní práce s neorganizovanou mládeží (streetwork) a také působení ve školách (vznik
školních klubů), což je vzhledem ke klesajícímu věku pachatelů přestupků a trestných činů na místě. Taková prevence je i
ochranou rodiny. Součástí opatření je i podchycení osob s duševním onemocněním, zajištění jejich evidence a terénních
návštěv odborníka nebo umožnění návštěv kontaktního centra s volným přístupem, sociálních kontaktů a využití volného
času v terapeutických dílnách stejně jako u závislostí.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.2.1.1 Prevence pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách
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E.2.1.2 Péče o duševně nemocné mimo zdravotnická zařízení
E.2.1.3 Prevence kriminality školní mládeže
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle A.3 Zkvalitnění života rodiny, A.4
Sociální začleňování a boj s chudobou.

Specifický cíl E.3 – Kvalitnější integrovaný a záchranný systém
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je zajistit kvalitnější IZS a jeho prostřednictvím tak zvýšit bezpečnost obyvatel.
V rámci IZS zasahují v území JPO, ale ve většině obcí pracují dobrovolně záchranné složky v podobě SDH, které se
podílejí nejen na protipožárních zásazích, ale jsou i součástí IZS jako neziskové organizace a sdružení občanů, která lze
využít k záchranným a likvidačním pracím. Proto pomáhají při záchraně obyvatel během katastrof a při likvidaci jejich
následků – odstraňování padlých stromů po vichřicích, čerpání vody ze sklepů po povodních, zásobování vodou v době
sucha apod. Aby pomoc mohla být rychlejší a kvalitnější, je potřeba zajistit dobré vybavení vybavené záchranné sbory.
Zkušenost s povodněmi, které v srpnu 2002 zasáhly celé území jižních Čech včetně území MAS Strakonicko,
prokázala, že v některých oblastech jsou velmi špatně nebo nejsou vůbec zajištěna opatření, která by zabránila velkým
materiálním škodám. Jako nedostatečná se ukázala i informovanost obyvatel a subjektů IZS v průběhu povodní. Proto je
součástí specifického cíle i zkvalitnění informačního systému.

OPATŘENÍ:

Opatření
IROP 16

E.3.1Podpora integrovaného záchranného systému
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je směřováno na zlepšování vybavenosti složek IZS. Území MAS Strakonicko, z.s. je celé součástí ORP
Strakonice, které je na seznamu obcí s rozšířenou působností, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky
z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek dle přílohy PD IROP č. 5 „Území
vymezené pro specifický cíl 1.3.“. V souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek
integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR včetně (JSDF) v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 je opatření směřováno na pořízení povoleného
vybavení pro složky HZS, které jsou oprávněnými žadateli – JPO 2, JPO3.MAS má zájem na pořízení varovných zařízení
včetně bezdrátového rozhlasu, který je určen k preventivnímu varování před blížícím se nebezpečím a k zajištění
informovanosti obyvatel a subjektů IZS v průběhu katastrof. Je možné jej zavést do všech míst rozptýleného venkovského
osídlení a tak zlepšit vzájemnou spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) a varovné a vyrozumívací
systémy s cílem ochrany životů a majetku obyvatel. Dále je opatření zaměřeno na ochranu před kriminalitou a na pomoc
s vyhledáním pachatelů prostřednictvím zavádění kamerových systémů.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.3.1.1 Modernizace vybavení SDH(JPO II a JPO III)
E.3.1.2 Pořízení a modernizace bezdrátového rozhlasu
E.3.1.3Pořizování bezpečnostních kamerových systémů, modernizace provozní techniky

E.3.1.1
Jiné zdroje
Jiné zdroje

OPATŘENÍ:
E.3.2Budování protipovodňových opatření
STRUČNÝ POPIS:
Území MAS leží v povodí Otavy, která patří mezi šest jihočeských řek s nejhoršími následky povodní. Proto tématem
tohoto opatření je ochrana proti povodním. Jedná se zejména o opatření, která by zajistila zvýšení retenčních schopností
krajiny výsadbou mokřadních stromů a keřů, budování stálých i mobilních protipovodňových zábran a poldrů – suchých
nebo polosuchých k zadržení povodňové vlny, zpevňování hrází vodních toků a ploch a udržování a revitalizace rybníků.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
E.3.2.1Budování poldrů
E.3.2.2Obnova rybníků, revitalizace rybníků, zpevnění hrází
E.3.2.3Výsadba mokřadních stromů, keřů
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle D.3 Kvalitní životní prostředí a
doplňuje i opatření specifického cíle B.1 Rozvoj zemědělství, B.2 Šetrné hospodaření v lesích, B.3 Rozvoj podnikání a B.4
Rozvoj cestovního ruchu.
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1.6.6 Klíčová oblast F
KLÍČOVÁ oblast F: STRAKONICKO SPOLUPRACUJÍCÍ

PR
FICHE/OPATŘENÍ

STRATEGICKÝ CÍL F: Rozvoj partnerství a otevřenost veřejné správy
POPIS STRATEGICKÉHO CÍLE
Strategickým cílem je vytváření partnerství a využívání výhod vzájemné spolupráce jak v oblasti znalostního rozvoje
prostřednictvím přenosu zkušeností, tak v oblasti ekonomického přínosu projektů realizovaných s partnery. Součástí je
dosáhnout větší otevřenosti veřejné správy k občanům a vytváření kvalitního zázemí pro život lidí v obcích.

Specifický cíl F.1 – Spolupráce mezi venkovskými aktéry včetně mezinárodní spolupráce
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je navázání a udržování spolupráce s místními, regionálními i zahraničními partnery za účelem přenosu
zkušeností a dobré praxe mezi partnery v ČR i v zahraničí a příprava společných projektů podporujících rozvoj území.

OPATŘENÍ:
F.1.1Spolupráce komunit v území MAS
STRUČNÝ POPIS:
Opatřením budeme podporovat rozvoj metody LEADER v území MAS, vytváření a posilování vztahu obyvatel včetně dětí
a mládeže k území Strakonicka, to znamená vyvolání sounáležitosti s místem a zájmu o podílu na rozhodování o dění
v zájmovém území. V nemenší míře je opatření zaměřeno na podporu rozvoje partnerství mezi občany a jejich
organizacemi, podnikateli a veřejnou správou s cílem společně rozvíjet LEADER region MAS Strakonicko.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.1.1.1 Aktivizace obyvatel, animace, zapojení do rozhodování
F.1.1.2 Administrativní činnosti při realizaci SCLLD

IROP
(režijní výdaje
MAS)

OPATŘENÍ:
F.1.2Podpora mezinárodní spolupráce
STRUČNÝ POPIS:
Realizace opatření bude zajišťovat pokračování spolupráce a přípravu společných projektů se stávajícími zahraničními
partnery, se kterými má MAS již několikaletou spolupráci a zkušenost s prací na projektech v oblastech smluvní
spolupráce v rámciCíle 3 Přeshraniční spolupráce. Zároveň bude MAS v rámci tohoto opatření vyhledávat další zahraniční
partnery s obdobnými rozvojovými zájmy. Partner nemusí mít statut MAS.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.1.2.1 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (Cíl 3)
F.1.2.2 Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko (Cíl 3)
F.1.2.3 Získávání a udržování zahraničních partnerství (jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
F.1.3Spolupráce a přenos dobré praxe
STRUČNÝ POPIS:
V rámci tohoto opatření se bude MAS zapojovat do sítí MAS za účelem koordinace činností v rámci krajů a ČR, zvyšování
vzdělávání a profesionalizace aktérů v území. Bude nabízet i své zkušenosti z realizace metody LEADER na svém území
pro MAS ze zemí, které CLLD nově zavádějí.
Bude rozvíjet spolupráci s dalšími partnery zabývajícími se rozvojem venkova v rámci Celostátní sítě pro venkov i mimo
ni. Na mezinárodní úrovni bude MAS využívat spolupráce se sítí ELARD – přenos zkušeností z realizace CLLD
v ostatních zemích a Evropského venkovského parlamentu.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.1.3.1 Spolupráce mezi MAS nad rámec PRV (jiné zdroje)
F.1.3.2 Spolupráce mezi MAS a jinými venkovskými aktéry(jiné zdroje)

OPATŘENÍ:

PRV
19.3.1

F.1.4Projekty spolupráce LEADER (PRV)
STRUČNÝ POPIS:
Opatření je zaměřeno na realizaci projektů spolupráce mezi MAS na národní i mezinárodní úrovni. Aktivity jsou vybrány
na základě zkušeností z předchozího období a zájmu obyvatel v území o tyto typy projektů spolupráce.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.1.4.1 PS zaměřené na udržení a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
F.1.4.2 PS zaměřené na podporu místní produkce
F.1.4.3 PS zaměřené na rozvoj cestovního ruchu
F.1.4.4 PS zaměřené na práci s dětmi a mládeží
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F.1.4.5 PS zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů
F.1.4.6 PS zaměřené na sociální problematiku a inovace
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí s opatřeními specifického cíle D.1 Zachování kulturního dědictví, D.2
Obnova a udržení tradic, D.3 kvalitní životní prostředí, B.1 Rozvoj zemědělství, B.4 Rozvoj cestovního ruchu, C.3 Rozvoj
zájmových aktivit, A.3 Zvyšování kvality lidských zdrojů, C.2 Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel, B.3 Rozvoj
podnikání, B.5 Zvýšení zaměstnanosti.

Specifický cíl F.2 – Zvýšení otevřenosti veřejné správy
POPIS CÍLE:
Specifickým cílem je zajištění úzké a otevřené spolupráce s veřejnou správou, která povede k vytváření kvalitních
podmínek pro spokojený život občanů v oblasti profesní, rodinné i osobní a jejich informovanost a aktivní zapojení do
činnosti pro rozvoj regionu.

OPATŘENÍ:
F.2.1Motivace veřejné správy ke zvyšování transparentnosti a kvality práce
STRUČNÝ POPIS:
Spolupráce s veřejnou správou v oblasti využívání informačních technologií pomůže s vzájemnou informovaností a
otevřeností k občanům, zajišťování odborných seminářů přispěje ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců místní samosprávy
v oblasti projektování, navazování nových kontaktů včetně zahraničních a posilování sociálních kontaktů a komunitního
plánování s občany.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.2.1.1 Využití informačních technologiíke spolupráci (zpravodaje, vzájemná informovanost na webech) (jiné zdroje)
F.2.1.2 Rozvoj osobních kontaktů a podpora zvyšování kvalifikace pracovníků ve veřejné správě(jiné zdroje)

OPATŘENÍ:
F.2.2Rozvoj meziobecní spolupráce
STRUČNÝ POPIS:
Rozvoj meziobecní spolupráce je klíčem k efektivitě rozvoje území mikroregionů a tím i území MAS. Do meziobecní
spolupráce jsou zapojeny všechny obce i města v území MAS Strakonicko a do činnosti MAS jsou zapojeny
prostřednictvím svých DSO, členů MAS. Ty jsou aktivními místními aktéry, protože přenášejí potřeby a problémy
členských obcí a jejich občanů směrem k MAS a ve vzájemné spolupráci pak navrhují řešení. Prostřednictvím společných
veřejných akcí dochází k aktivizaci a zapojení občanů do řešení problémů v území, což podporuje principy LEADER.
Proto tímto opatřením podpoříme rozvoj meziobecní spolupráce jak mezi obcemi navzájem, tak i s jejich a mezi jejich
obyvateli.
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ:
F.2.2.1 Meziobecní spolupráce na úrovni veřejné správy (jiné zdroje)
F.2.2.2 Podpora rozvoje meziobecní spolupráce na úrovni občanské společnosti(jiné zdroje)
VAZBA NA OSTATNÍ CÍLE A OPATŘENÍ:
Tento specifický cíl a jeho opatření úzce souvisí se všemi specifickými cíli, neboť vstřícný přístup veřejné správy
k obyvatelům regionu podporuje spokojenost obyvatel a jejich setrvání v regionu a chuť zde žít a pracovat.

1.6.7 Cílové skupiny SCLLD Strakonicko – místo pro život
Přehled zaměření strategie na cílové skupiny podle Klíčových oblastí:
Klíčová oblast A: STRAKONICKO OTEVŘENÉ
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Děti v předškolním věku
Žáci základních škol
Pedagogové a ostatní pracovníci ve vzdělávání
Rodiče dětí, zejména malých a ostatní rodinní příslušníci
Osoby se zájmem o vlastní růst a vzdělávání
Osoby potřebující odbornou zdravotní péči, ohrožené specifickými zdravotními riziky včetně duševních
onemocnění
Osoby potřebující odbornou sociální péči, hendikepovaní, sociálně slabší, osamělí
Zaměstnanci pracující v sociálních službách, sociální pracovníci
Obyvatelé venkovských oblastí, kteří mají potřebu se sdružovat, vzdělávat, aktivizovat
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Ženy ohrožené na trhu práce
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Klíčová oblast B: STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ
Podnikatelé v zemědělství, lesnictví a navazujících zpracovatelských oborech
Podnikatelé v nezemědělských oborech
Podnikatelé v cestovním ruchu
Začínající podnikatelé
Zakladatelé sociálních podniků a jejich zaměstnanci
Osoby uplatnitelné na trhu práce
Klíčová oblast C: STRAKONICKO ŽIVÉ
Děti, žáci a dospělé osoby se zájmem o celoživotní vzdělávání, zvyšování odbornosti a všeobecného povědomí
o nástrahách dnešní doby a obrany proti jejím negativům
Osoby se zájmem o spolkovou činnost, občanské soužití, sounáležitost s místem a veřejně prospěšnou činnost
Klíčová oblast D: STRAKONICKO TRADIČNÍ
Majitelé nebo provozovatelé kulturních památek a muzejních sbírek
Výrobci tradičních specialit a předmětů
Návštěvníci regionu, turisté a obdivovatelé památek, přírodních krás a technických vymožeností
Všichni, kterým není lhostejný stav životního prostředí a zapojují se do jeho ochrany a revitalizace
Klíčová oblast E: STRAKONICKO BEZPEČNÉ
Všichni uživatelé komunikací a chodníků včetně hendikepovaných
Všichni uživatelé VHD a cyklodopravy
Obyvatelé regionu ohrožení povodněmi
Obyvatelé regionu, kteří v případě nouze potřebují IZS
Klíčová oblast F: STRAKONICKO SPOLUPRACUJÍCÍ
Účastníci projektů spolupráce jak národních tak mezinárodních
Spolupracující obce
Veřejná správa jako služba pro občany
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1.6.8 Provázanost strategie
Tabulka č. 1:: Přehled provázanosti SC
Specifický cíl
A.1
A.2
A.3
A.4
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C.1
C.2
C.3
D.1
D.2
D.3
E.1
E.2
E.3
F.1

Provázanost v téže klíčové oblasti
A.3

F2

Propojen se všemi SC

A.4
A.3
B.3, B.5
B.3, B.4, B.5
B.5

Provázanost v dalších klíčových oblastech
B.5
C.1, E.1
C.2, B.5

A.3, C.2
D.1, D.2, D.3, E.1

B.1, B.3, B.4
A.2, B.5
A.3, A.4, B.5, C.1
C.1, C.2
B.4
F.1
B.1, B.4
B.3, B.5, C.1, C.2, C.3
A.3, A.4
B.1, B.2, B.3, B.4, D.3
A.3, B.1, B.3, B.4, B.5, C.2, C.3, D.1, D.2,
D.3,
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Provázanost specifických cílů v klíčových oblastech
Tabulka č. 1:: Přehled provázanosti SC
Specifický cíl
A.1
A.2
A.3
A.4
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C.1
C.2
C.3
D.1
D.2
D.3
E.1
E.2
E.3
F.1

Provázanost v téže klíčové oblasti
A.3

F.2

Propojen se všemi SC

A.4
A.3
B.3, B.5
B.3, B.4, B.5
B.5

Provázanost v dalších klíčových oblastech
B.5
C.1, E.1
C.2, B.5

A.3, C.2
D.1, D.2, D.3, E.1

B.1, B.3, B.4
A.2, B.5
A.3, A.4, B.5, C.1
C.1, C.2
B.4
F.1
B.1, B.4
B.3, B.5, C.1, C.2, C.3
A.3, A.4
B.1, B.2, B.3, B.4, D.3
A.3, B.1, B.3, B.4, B.5, C.2, C.3, D.1, D.2,
D.3,
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Schematické znázornění vazeb opatření/fiche programových rámců na opatření mimo programové rámce

Akční plán
PR

KO

A

IROP

B
C
D

E

A
OPZ

C
B
A

PRV

B

Opatření PR
IROP1 (A.1.2)
IROP2 (A.2.1)
IROP3 (A.3.2)
IROP4 (A.3.1)
IROP5 (A.3.4)
IROP6 (A.3.5)
IROP7 (A.3.6)
IROP8 (A.4.2)
IROP9 (B.3.2)
IROP10 (C.1.2)
IROP11 (D.1.1)
IROP12 (D.1.2)
IROP13 (E.1.1)
IROP14 (E.1.2)
IROP15 (E.1.4)
IROP16 (E.3.1)
OPZ1 (A.3.7)
OPZ2 (A.4.1)
OPZ3 (C.2.1)
OPZ4 (B.5.1)
OPZ5 (B.5.2)
OPZ6 (A.3.3)
F1 (B.1.1)
F2 (B.1.2)
F3 (B.1.3)
F4 (B.2.1)
F5 (B.2.3)
F6 (B.3.1)
F7 (B.4.1)

Klíčová
oblast

A

Opatření SC mimo Akční
Specifický cíl plán

A.1
B.2

B

C

B.4
C.1
C.2
C.3
D.2

D
D.3

E

E.1
E.2
E.3
F.1

F
F.2

A.1.1
A.1.3
B.2.2
B.4.2
B.4.3
C.1.1
C.2.2
C.3.1
C.3.2
D.2.1
D.2.2
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.3.4
D.3.5
E.1.3
E.2.1
E.3.2
F.1.2
F.1.3
F.2.1
F.2.2

P. spolupráce LEADER
(F.1.4)
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Popis vazeb opatření/fiche programových rámců na opatření mimo programové rámce
Opatření PR

Opatření mimo PR

IROP1(A.1.2)
Vznik
a
rozvoj
systému
sociálního
bydlení

A.1.1
Rozvoj dostupného a
kvalitního bydlení
A.1.3
Zkvalitňování
a
rozvoj
občanské
vybavenosti a služeb

Integrační
vazba
silná

silná

F.2.1
Motivace
veřejné
správy ke zvyšování
transparentnosti
a
kvality práce
C.3.2
Pohybové aktivity a
sport
E.2.1
Prevence kriminality

slabá

C.1.1
Rozvoj volnočasové
infrastruktury

silná

D.3.5
Ekologická výchova
a činnost

silná

IROP10(C.1.2)
Rozvoj infrastruktury
pro
doplňkové
vzdělávání

C.2.2
Podpora
osobnostního růstu
D.3.5
Ekologická výchova
a činnost

silná

IROP16(E.3.1)
Podpora
integrovaného
záchranného systému
OPZ3(C.2.1)
Podpora
sociálního
začleňování

E.3.2
Budování
protipovodňových
opatření
C.1.1
Rozvoj volnočasové
infrastruktury

slabá

C.2.2
Podpora
osobnostního růstu
B.4.3
Propagace, osvěta,
vzdělávání
B.4.3
Propagace, osvěta,
vzdělávání

silná

IROP5(A.3.4)
Infrastruktura
zdravotní péči

pro

IROP8(A.4.2)
Podpora komunitních
center

OPZ4(B.5.1)
Aktivity na trhu práce
OPZ5(B.5.2)
Podpora
zaměstnávání
sociální podniky

pro

slabá

slabá

silná

silná

silná

slabá

Popis vazby
Obě opatření naplňují SC Dostupné bydlení a služby a některé
aktivity opatření A.1.1 podporují realizaci aktivit opatření IROP1
Obě opatření naplňují SC Dostupné bydlení a služby, aktivity
opatření A.1.3 jsou zaměřené na podporu občanské vybavenosti,
která souvisí s kvalitou bydlení v dané lokalitě, což je důležitým
faktorem při rozhodování o výstavbě bydlení soukromých i
komerčních investorů
Zde se jedná spíše o zlepšení kvality rozhodování a vstřícnosti
pracovníků veřejné správy a odbornou podporu při vyřizování
potřebných povolení a záměrů

V tomto případě se jedná o vazbu pohybových aktivit občanů a
tím podporu jejich fyzické kondice a lepšího zdravotního stavu
na potřebu zdravotních zařízení a jejich nákladnou péči
Podporou prevence nebo pomoci mimo institucionální zařízení
může dojít k snížení počtu klientů ve zdravotnických zařízeních
s nákladnou péčí
Tato dvě opatření spolu úzce souvisí, neboť podporují činnosti
zamezující sociálnímu vyloučení obyvatel obcí a podporují jejich
vzájemné setkání a společnou činnost, zároveň posilují i
vzdělanost, odolnost a fyzickou kondici. Vytvořené místo je
potřeba naplnit činností.
Tato dvě opatření spolu úzce souvisí, neboť podporují činnosti
podporující povědomí obyvatel regionu o potřebě chránit životní
prostředí, vzdělávání v této oblasti a spolupráci různých oborů.
Vytvořené místo je potřeba naplnit činností.
Tato dvě opatření spolu úzce souvisí, neboť se v obou případech
jedná o podporu vzdělávání mimo školský systém, o celoživotní
vzdělávání dle zájmu obyvatel regionu v různých oborech
Tato dvě opatření spolu úzce souvisí, neboť se v obou případech
jedná o podporu vzdělávání mimo školský systém, o celoživotní
vzdělávání dle zájmu obyvatel v oblasti ochrany životního
prostředí
Obě opatření jsou zaměřena na ochranu životů a majetku občanů,
ekonomických subjektů a státních institucí v regionu, kde hrozí
povodně, záplavy a v poslední době i přívalové deště
Tato opatření jsou vzájemně propojená, neboť spojují zřízení a
zařízení objektů a činnost, která v nich probíhá a tak přispívají
k rozšíření možností pro vzdělávání a volný čas nejen
ohrožených skupin obyvatel
Tato opatření jsou vzájemně propojená, neboť spojují zřízení a
zařízení objektů a činnost, která v nich probíhá a podporují
zlepšení postavení nejen ohrožených skupin obyvatel
Opatření B.4.3 je zaměřeno na podporu podnikání v oblasti
místní produkce a služeb a to přímo souvisí se zapojováním osob
na trh práce
Opatření B.4.3 je zaměřeno na podporu podnikání v oblasti
místní produkce a služeb a to přímo souvisí se zapojováním
ohrožených skupin osob na trh práce
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OPZ6(A.3.3)
Podpora prorodinných
aktivit
F1(B.1.1)
Modernizace
zemědělské techniky,
technologie
a
nemovitostí

F2(B.1.2)
Podpora doplňkového
zemědělství

F4(B.2.1)
Modernizace lesnické
techniky, technologie
a školkařství
F5(B.2.3)
Neproduktivní
investice

F6(B.3.1)
Zahájení
a rozvoj
nezemědělských
činností
pro
zemědělské
a
nezemědělské
podnikatele
F7(B.4.1)
Podpora
šetrné
venkovské turistiky

E.2.1
Prevence kriminality

slabá

D.3.2
Zlepšování
retenčních vlastností
krajiny a péče o
čistotu vod
D.3.3
Snižování
energetické
náročnosti budov
D.3.4
Zvyšování
efektivnosti
odpadového
hospodářství
D.3.2
Zlepšování
retenčních vlastností
krajiny a péče o
čistotu vod
B.2.2
Lesnická
infrastruktura

silná

B.2.2
Lesnická
infrastruktura
D.3.2
Zlepšování
retenčních vlastností
krajiny a péče o
čistotu vod
E.1.3
Rozvoj cyklistické
dopravy
D.2.2
Podpora
místních
tradičních řemesel

2014 -2020

Podporou opatření OPZ6 dojde přirozeně k prevenci kriminality
mladší školní mládeže a tím i k prevenci kriminality ve starším
školním a studentském věku
Zde se jedná o podporu životního prostředí, vlastností krajiny a
vody, které jsou podmínkou pro šetrné zemědělské hospodaření a
krajinotvorbu a poskytnutí prostředí pro zemědělskou činnost a
chovatelství užitkových druhů zvířat

slabá

Opatření spolu souvisí, neboť, zemědělské podniky jsou zdrojem
využitelných OZE.

slabá

Opatření spolu souvisí, neboť, zemědělské podniky jsou zdrojem
a zároveň i využivatelem biologického odpadu

silná

Zde se jedná o podporu životního prostředí, vlastností krajiny a
vody, které jsou podmínkou pro šetrné zemědělské hospodaření a
krajinotvorbu a poskytnutí prostředí pro zemědělskou činnost a
chovatelství užitkových druhů zvířat

silná

Opatření spolu přímo souvisí, neboť přístup k lesním porostům a
plochám je podmínkou pro šetrné hospodaření v lesích za
pomoci techniky

silná

Opatření spolu souvisí, neboť se tím zvyšuje bezpečná
přístupnost lesních porostů a omezuje se jejich poškozování

silná

Opatření D.3.2 podporuje zdravotní stav lesních porostů, jejich
kvalitu, životnost a tím prospěšnost pro životní prostředí a
omezení náhlých vodních pohrom a zvyšuje možnost rekreačního
využití lesů

slabá

Rekreační funkce lesa a cyklistika je spojení, které přispívá
k aktivnímu životu obyvatel regionu a umožňuje šetrný cestovní
ruch s nímž je spojeno podnikání a zaměstnanost
Obě opatření spolu úzce souvisí, neboť se jedná o podporu
výroby tradičních regionálních výrobků, která se může stát
doplňkovou činností pro zemědělské i nezemědělské podnikatele

silná

B.4.2
Turistická
infrastruktura pro CR
B.4.3
Propagace, osvěta,
vzdělávání
D.3.1
Péče
o
přírodní
dědictví a zeleň

silná

Obě opatření spolu úzce souvisí, neboť podporují cestovní ruch
v regionu MAS, tím i ekonomiku a zaměstnanost v regionu

silná

E.1.3
Rozvoj
dopravy

slabá

Obě opatření spolu úzce souvisí, neboť se jedná o opatření
podporující cestoví ruch, tím i ekonomiku a zaměstnanost v
regionu
Obě opatření spolu úzce souvisí, neboť se jedná o opatření
podporující cestoví ruch, tím i ekonomiku a zaměstnanost
v regionu a zároveň se zvyšuje hodnota přírodního dědictví
regionu, které je možné využít k šetrné venkovské turistice
Rozvoj cyklodopravy v opatření E.1.3 přispěje k zachování a
zlepšení životního prostředí regionu, přispěje k využití bezpečné
dopravy místních obyvatel i návštěvníků regionu a tím podpoří

cyklistické

silná
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Projekty spolupráce
Leader (F.1.4)

C.3.1
Podpora
spolkové
činnosti
D.2.1
Podpora kulturních
akcí
nových
i
tradičních
F.1.2
Podpora mezinárodní
spolupráce
F.1.3
Spolupráce a přenos
dobré praxe
F.2.2
Rozvoj meziobecní
spolupráce

silná

silná

silná

silná

slabá

2014 -2020

ekonomický růst regionu a zaměstnanost jeho obyvatel
Aktivity podporované v opatření C.3.1 jsou aktivity podpořené
v již v rámci SPL v projektech spolupráce na které bychom chtěli
dále navázat
Aktivity podporované v opatření D.2.1 jsou aktivity podpořené
v již v rámci SPL v projektech spolupráce na které bychom chtěli
dále navázat
Aktivity podporované v opatření F.1.2 jsou aktivity podpořené
v již v minulém období v mezinárodních projektech spolupráce
na které bychom chtěli dále navázat a spolupráci rozšířit
Aktivity podporované v opatření F.1.3 jsou aktivity podpořené
v již v rámci SPL v projektech národní i mezinárodní spolupráce
na které bychom chtěli dále navázat
Podporou opatření F.2.2 je myšlena spolupráce mezi
jednotlivými obcemi ze zájmového území MAS vzájemně mezi
sebou , ale i mimo toto území, aby došlo k přenosu dobré praxe a
zkušeností s různými oblastmi veřejné správy
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Schematické znázornění integrovaného přístupu napříč programovými rámci

Progr. rámec opatření

Opatření IROP
1

2

3

Opatření OPZ
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

Fiche PRV

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

IROP1
IROP2

z

IROP3

z

y

IROP4

z

y

y

IROP5

z

z

y

y

IROP6

y

z

y

y

y

y

z

y

y

y

y

IROP8

z

z

z

y

y

y

y

IROP9

y

z

z

z

y

y

z

y

IROP10

z

y

z

y

y

z

z

x

y

IROP11

z

z

z

z

z

z

z

z

z

IROP12

z

y

y

z

z

z

z

z

z

z

IROP13

z

y

y

y

y

y

y

y

y

y

z

z

IROP14

z

y

z

y

y

y

y

y

y

y

y

z

y

IROP15

z

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

z

y

y

IROP16

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

OPZ1

x

z

z

x

x

x

x

x

y

y

z

z

y

y

y

y

OPZ2

x

z

z

x

x

x

x

x

y

y

z

z

y

y

y

y

x

OPZ3

y

z

z

z

y

y

y

x

z

x

z

z

y

y

y

y

x

x

OPZ4

y

z

z

y

y

y

y

x

x

x

z

z

y

y

y

y

x

x

x

OPZ5

z

z

z

y

y

y

y

y

x

y

z

z

y

y

y

y

x

x

x

x

OPZ6

y

y

x

x

x

x

x

z

x

z

z

z

y

y

y

y

x

y

y

x

x

F1

z

z

z

y

z

z

z

z

y

z

z

z

y

y

y

y

z

z

z

y

y

z

F2

z

z

z

y

z

z

z

z

y

y

z

z

y

y

y

y

z

z

z

x

x

z

y

F3

z

z

z

z

z

z

z

z

y

z

z

z

y

y

y

y

z

z

z

x

x

z

y

y

F4

z

z

z

y

z

z

z

z

y

z

z

z

y

y

y

y

z

z

z

x

x

z

z

z

z

F5

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

y

y

y

y

y

z

z

z

x

x

z

z

z

z

F6

z

z

z

z

z

z

z

z

y

z

z

z

y

y

y

y

z

z

z

x

x

x

z

z

z

z

F7

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

x

x

y

y

y

y

z

z

y

y

y

z

y

y

y

y

z

x

Spolupr.

z

z

z

z

z

z

z

x

z

y

y

y

z

z

z

y

z

z

x

y

z

z

z

z

x

z

x

x

IROP7
IROP

OPZ

PRV

z
y

z
z

x
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x

nejvýznamnější vazba

y

středně významná vazba

z

nejméně významná vazba

2014 -2020

Ze schématu je patrné, že cca 2/3 opatření/fichí spolu navzájem souvisí, buď se podporují, nebo na sebe přímo navazují věcně, časově, prostorově. Vazby označené x
představují silné vazby mezi oběma opatřeními/fichemi. Jde především o opatření Programového rámce OPZ, která navazují na opatření obou zbylých Programových rámců,
neboť podporují činnost institucí, žadatelů. Vazby označené y představují ve většině případů vazby mezi opatřeními zaměřenými na investice nebo na investice a činnost.
Vazby označené z jsou jen zdánlivě méně významné vazby, neboť i tato opatření/fiche jsou zvolena tak, aby prostřednictvím jejich naplnění MAS směřovala k cíli celé
strategie, kterým je lepší, kvalitnější, snazší a udržitelný život pro obyvatele regionu MAS. Například Opatření IROP16 je dle našeho názoru významné pro všechny ostatní
opatření, neboť se jedná o podporu IZS, který chrání životy obyvatel i majetky institucí a občanů, tedy i hodnoty vzniklé za pomoci realizace SCLLD. Dalšími opatřeními,
které jsou v synergii, jsou opatření OP IROP a OPZ, které se týkají sociálních a zdravotních služeb, vzdělání dětí v MŠ i v ZŠ, podpora služeb a institucí, které umožňují
rodičům profesní život a opatření, která umožňují začlenění sociálně ohroženým občanům zapojit se co možná nejvíce do běžného života. Opatření PRV jsou z převážné části
podnikatelská v zemědělské i nezemědělské oblasti a podporována jsou opatřeními OPZ (vzdělávání) i opatřeními IROP (sociální služby, které mohou poskytnout péči
potřebným přímo v rodině a tak uvolnit rodinným příslušníkům čas na vlastní seberealizaci a udržení si kontaktu se společností.

45 | S t r á n k a

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

2 Vlastnosti strategie
2.1 Integrující a inovační rysy
Integrující rysy strategie
Strategie je připravena jako integrovaná. To znamená, že jednotlivé prvky strategie mají tzv. integrační
charakter a jejich realizace má na základě provázanosti mezi sebou synergický efekt. Výsledkem je daleko větší
přínos pro rozvoj území, než náhodně vybrané a realizované projekty bez dalších vazeb. Integrační, neboli
sjednocující charakter se projevuje schopností řešit komplexně problémy území na základě řešení jednotlivých,
ale současně návazných opatření.
Příklady synergie mezi řešenými tématy:
1) Budování prvků pro péči o děti mladší tří let, rozšiřování MŠ, rozvoj školních družin a klubů, zřizování a
provozování příměstských táborů umožňuje zvýšení zaměstnanosti rodičů, které vede ke zvýšení příjmů rodiny a
tím snižování chudoby. Umožňuje rodičům i další osobnostní růst.
2) Zajištění terénních služeb v péči o dlouhodobě nemocné v rodinách odstraňuje omezení pracovní doby
rodinných příslušníků a tím snižování příjmů rodiny.
3) Budování prvků pro začleňování osob postižených nebo ohrožených sociálním vyloučením navazuje na
příležitosti k celoživotnímu vzdělávání a tím k podpoře zaměstnanosti a snížení zatížení společnosti
4) Budování prvků pro kvalitnější vzdělávání a rozšíření technického vzdělávání povede k lepšímu životnímu
uplatnění a omezení nezaměstnanosti absolventů škol, kteří tak nemusí trpět nezaměstnaností a sociálním
vyloučením hned na počátku svého produktivního života.
5) Podpora místní produkce zlepšováním podmínek pro zpracování výrobků místních zemědělských producentů
povede k zajištění čerstvých potravin na místním trhu a ke zlepšení zásobování na venkově. Regionální značení
kvalitních výrobků a jejich propagace bude motivací dalších výrobců k produkci kvalitních a zdravých potravin.
Tím významně stoupne kvalita života na venkově.
6) Podpora společenského života obohatí území o kulturní a sportovní akce, které budou motivací k návštěvě
regionu a tím rozvoji venkovské turistky. Zároveň budou důvodem k setkávání místních obyvatel, zvyšování
pospolitosti venkovské komunity,
7) Podpora venkovské turistiky podpoří odbyt místních producentů, návštěvnost památek, využívání místních
služeb, které tak zůstanou zachovány nebo budou obnoveny a budou sloužit i pro místní obyvatelstvo
(pohostinství, prodejny potravin, zařízení pro volnočasové aktivity, opravny kol, půjčovny sportovních potřeb
apod.).
8) Prvky spolupráce s destinačním managementem Prácheňsko a Pošumaví povedou k cílené propagaci území
s využitím místního přírodního a kulturního dědictví, v případě společné návštěvnické karty dojde k provázanosti
využívání všech dostupných služeb v regionu.
9) Revitalizace všech druhů památek (tedy i těch mimo NKP a UNESCO) ukáže i drobné kulturní bohatství
regionu, které existuje v souladu s přírodou a vytváří působivou kulturní krajinu, typickou pro oblast Prácheňska
a Pošumaví, která stojí za návštěvu. Tyto prvky významně podpoří venkovskou turistiku, ale i zvýší pocit
sounáležitosti místních obyvatel.
10) Zkvalitňování dopravní infrastruktury zlepší bezpečnost obyvatel, pozitivně ovlivní životní prostředí a
zároveň vytvoří lepší podmínky pro podnikatelskou činnost na venkově (zlepšení dopravního přístupu k firmám
usnadní odbyt zboží).
11) Podpora a rozvoj meziobecní spolupráce pomůže zajistit realizaci projektů, na které nedosáhne sama jedna
obce – liniové stavby (cyklostezky, naučné stezky apod.)
- infrastrukturní projekty (vytápění, využívání obnovitelných zdrojů energie apod.)
Společná realizace zlevní náklady.
12) Větší otevřenost veřejné správy zaktivizuje účinněji místní komunitu a přitáhne ji ke spolupráci na rozvoji
území zapojením do společenského života, účastí na vzdělávacích aktivitách, v péči o místní seniory apod.
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Integrovaný přístup napříč SCLLD a Programovými rámci znázorňuje schéma č. 1 U každého strategického cíle
v je uvedena provázanost v rámci téže klíčové oblasti a poté mezi jednotlivými klíčovými oblastmi.

Inovační rysy strategie
Doménou inovační politiky se stává oblast sociální politiky a objevuje se důraz na přímé propojení mezi
ekonomickou a sociální dimenzí inovačního rozvoje, což je nové z hlediska pojetí inovací v Lisabonské strategii.
Význam sociálních inovací podtrhuje také Strategie Evropa 2020. Mobilizují kreativitu při vytváření řešení
a lepším využití zdrojů, podporují inovační a učící se společnost. Všechny typy aktérů mohou být inovační při
tvorbě produktů a služeb, které vytvářejí. Inovace jsou nová a oproti dostupným alternativám lepší řešení, tzn.
účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější, která naplňují naléhavé sociální potřeby a zároveň vytvářejí
nové sociální vztahy nebo spolupráci. Zahrnují nové produkty, procesy, služby, organizační uspořádání,
technologie, ideje, regulace, institucionální formy, funkce, role, sociální hnutí. Inovace jsou tradiční – technické,
podnikové a sociální a jejich kombinace Sociální inovace vytvářejí nový společenský zisk či výnos a podněcují
změnu chování. Mají zásadní význam pro ekonomický a sociální rozvoj a tedy společenský blahobyt. Zvýšení
blahobytu je podmíněno zvýšením inovační výkonnosti – od inovací v podnikové sféře, výzkumu a vývoji až k
různorodosti inovačních aktérů, aktivit a jejich vazeb – síťování, otevřené inovace, inovace ve službách, sociální
inovace…. Inovační projekty představují vždy nové řešení buď vytvořené, nebo převzaté a zavedené do praxe.
Ale proti potřebě změny k udržení pružnosti působí v každé fázi odpor ke změně. Zde nastává prostor pro práci
MAS. Strategie SCLLD MAS Strakonicko, z.s na základě analýzy území obsahuje ve svých programových
rámcích aktivity, které jsou v regionu inovativní ve smyslu výše uvedeného. Už samotná možnost podporovat
projekty z více operačních programů je pro činnost MAS inovativní.

2.2 Hierarchie cílů

POSLÁNÍ

• NEJVYŠŠÍM CÍLEM JE NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ. Základním posláním MAS
Strakonicko, z.s. je podpora rozvoje stávajícího LEADER regionu.
Základním nástrojem je komunitně vedený místní rozvoj na principech
metody LEADER a zpracovaná integrovaná strategie SCLLD na období
2014 - 2020 je cestou ke splnění tohoto poslání v uvedeném období.

VIZE
(vysněný cíl)
STRATEGICKÉ CÍLE

(konečné cíle)
SPECIFICKÉ CÍLE
(výkonné cíle)
OPATŘENÍ A AKTIVITY

(pracovní cíle)

• SCLLD vychází ze stanovené vize, a to je vytvoření vhodných
podmínek pro kvalitní život současných i nových obyvatel na
území Strakonicka, které se má stát domovem poskytujícím vše
potřebné pro spokojený život obyvatel = STRAKONICKO MÍSTO PRO ŽIVOT
• Pro dosažení vize bylo stanoveno 6 klíčových oblastí
rozvoje, z nichž každá má svůj strategický cíl. Těchto 6
strategických cílů je třeba splnit, abychom došli k
vysněnému cíli .

• Každý strategický cíl SCLLD obsahuje několik
specifických cílů, které určují, co je potřeba
vykonat pro jeho splnění. Specifické cíle jsou
definovatelné metodou SMART.

• Jakým způsobem vykonat specifické
cíle je popsáno v opatřeních a jejich
aktivitách, které jsou konkrétními
procesy na cestě k naplnění vize.

Hierarchie cílů ukazuje, jak dojít od nejnižší úrovně k naplnění té nejvyšší.
Měřitelné cíle a indikátory jsou stanoveny podle pravidel OP u každého opatření Programového rámce.
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3 Vazba na strategické dokumenty
3.1 Evropská úroveň
Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Jedná se o základní strategický dokument EU, ve kterém jsou předloženy tři vzájemně se doplňující a posilující
priority, které jsou relevantní pro všechny členské státy EU:
I.
Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
II.
Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na
zdroje.
III.
Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat
sociální a územní soudržností.
Pro jejich podporu a naplnění bude potřeba učinit řadu opatření i na úrovni členských států EU i na mezinárodní
úrovni. Pro každé z prioritních témat komise předkládá 7 stěžejních iniciativ, které jsou závazné jak pro
Evropskou unii, tak pro členské státy:
 „Inovace v Unii“ – zlepšení podmínek pro výzkum a inovace - z inovativních nápadů se mají stát
výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa.
 „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých lidí na
pracovní trh.
 „Digitální program pro Evropu“ – urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu a využití
jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky.
 „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů,
podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie,
modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti.
 „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro MSP
→ vytvoření silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém
měřítku.

„Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace pracovních trhů a posílení
postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem zvýšení účasti na trhu
práce
 „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ – umožnění důstojného života i lidem postiženým
chudobou a sociálním vyloučením a aktivní zapojení do společnosti.

3.2 Národní úroveň
Název a charakteristika dokumentu:
Národní program reforem (NPR) – není legislativním, nýbrž koncepčním materiálem. Jeho struktura i obsah
odpovídají vodítkům Evropské komise. Stěžejní pozornost je věnována implementaci doporučení Rady, jež vláda
považuje za důležité pro naplňování cílů Strategie Evropa 2020 na národní úrovni. Základní směry reformního
úsilí vlády se dále zobrazují ve čtyřech tematických okruzích:
 Transparentní veřejné finance a efektivní instituce;
 Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český průmysl;
 Fungující trh práce, vzdělávací systém a sociální začleňování;
 Růst založený na výzkumu a inovacích.
NPR je současně provázán s dalšími strategickými dokumenty v oblasti hospodářství a udržitelného rozvoje.
Cílem tohoto programu není tyto materiály nahrazovat, nýbrž je vůči nim komplementárním dokumentem
shrnujícím priority napříč hospodářskou politikou ČR.
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR
Politika územního rozvoje ČR
Cílem Politiky územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) je, s ohledem na možnosti a předpoklady území a na
požadavky územního rozvoje, zajistit koordinaci územně plánovací činnosti krajů a obcí, koordinaci odvětvových
a meziodvětvových koncepcí, politik a strategií a dalších dokumentů ministerstev a dalších ústředních správních
úřadů. Dokument určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím
poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území České republiky.
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Je základním koncepčním dokumentem regionální politiky na úrovni státu formujícím regionální politiku ČR.
Formuluje souhrnně cíle, problémové okruhy a priority, které bude třeba zabezpečovat při zajišťování politiky
regionálního rozvoje v ČR a přesahy mezi evropskou a národní regionální politikou ČR.Slouží jako důležité
východisko při přípravě programového období 2014 – 2020. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska
a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. V SRR je kladen důraz na
koordinační roli regionální politiky, zohlednění nových faktorů působících na regionální rozvoj (demografické
změny, územní soudržnost, energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb apod.), využití širšího spektra
rozvojových nástrojů a zapojení všech relevantních aktérů regionálního rozvoje.
Navržená rozvojová opatření jsou pak časově rozpracovávána a úkoly na příslušné období jsou formulovány do
Akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Je zaměřen jak na podporu dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti zemědělství, služeb,
průmyslu a podnikání, tak na efektivní hospodaření s energií a surovinami a zvyšování energetické bezpečnosti
státu. Zabývá se upevňováním územní soudržnosti, prosazováním strategického a územního plánování
i zvyšováním kvality života obyvatel. Pozornost věnuje i rozvoji lidských zdrojů (vzdělávání, výzkum, vývoj)
a zlepšování podmínek pro zlepšování zdraví obyvatel (životní styl, zdravotní stav). Zahrnuje též plánované
přizpůsobení politiky a služeb demografickému vývoji a podpoře mezigenerační a rodinné soudržnosti.
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
Dohoda je strategickým dokumentem, založeným na obsáhlé a důsledné analýze současné ekonomické a sociální
situace země, trendů a potřeb ČR, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování potřeb v období
2014 – 2020, jejichž realizace vede zároveň k naplňování společných cílů EU. Dohoda zastřešuje cíle spadající
pod 2. pilíř společné zemědělské i společné rybářské politiky a operační programy spadající pod politiku
soudržnosti EU. Na základě této dohody je pak umožněno čerpání finančních prostředků EU v PRV a
v příslušných OP.
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020
Koncepce formuluje cíle státu v oblasti bydlení, a to je zajištění přiměřené dostupnosti všech forem bydlení,
vytváření stabilního prostředí pro bydlení (finance, legislativa, instituce) pro všechny účastníky trhu s byty a
trvalé zvyšování kvality bydlení i vnějšího prostředí rezidenčních oblastí. Základním východiskem je teze, že
zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce a měl by si bydlení zajišťovat vlastnímu
silami. Přesto se počítá s tím, že v každé společnosti současně existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení
z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Je povinností státu jim na principu solidarity pomoci. Cílem
státu v oblasti bydlení je zajištění dostupnosti, stability a kvality.
Politika architektury a stavební kultury České republiky
Jedná se o nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Dokument doplňuje politiku bydlení. Má
přinést zlepšení života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí. Jejím základním cílem je proto podpora
rozvoje architektury a stavební kultury a tím i kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Naplnění cílů tohoto
dokumentu by mělo vést ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám vhodně zasazeným do okolního
prostředí, přívětivému veřejnému prostoru, harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, respektu
k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice a nakonec i vnímání architektury jako stávající nebo
i budoucí součásti našeho kulturního dědictví. Tato politika podporuje i vzdělávání odborné i laické veřejnosti
a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.
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Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 – 2020
Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro období 2014 –
2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní
i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní
a environmentální rozvoj České republiky.Za pomoci připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního
ruchu chce MMR podpořit a stabilizovat regionální spolupráci mezi veřejným, privátním a neziskovým sektorem
na principech destinačního managementu. Fungující organizace destinačního managementu by měly být
informačním a marketingovým základem pro kvalitní prezentaci České republiky v zahraničí a podporovat
marketing českých destinací v rámci domácího cestovního ruchu.
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020
Jedná se o vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor dopravy. Mezi opatření, vedoucí k řešení
problémů v dopravě patří harmonizace podmínek na přepravním trhu, modernizace, rozvoj a oživení železniční
a lodní dopravy, zkvalitnění silniční dopravy, prosazování ekologičtějších způsobů dopravy, aby se omezil
negativní vliv dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020
Koncepce je samostatným materiálem ministerstva dopravy. Za cíl si klade snížení nehodovosti na českých
silnicích. Formuluje základní principy a návrhy, jak tohoto cíle dosáhnout. Předpokládá zapojení všech subjektů,
které mohou bezpečnost ovlivnit. Výchozím dokumentem je Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013, která
zakotvuje zvyšování bezpečnosti dopravy jako jeden z důležitých cílů dopravní politiky.
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy
Hlavním cílem strategie je zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, jako hlavní podmínky pro další rozvoj
cyklistiky. Proto strategie počítá s podporou výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury. Mezi hlavní
priority strategie patří rozvoj cyklistiky jako rovnocenného dopravního prostředku, doplňujícího dopravní
obslužnost území, rozvoj cyklistiky pro zvýšení frekvence cestovního ruchu a rozvoj cyklistiky k posílení ochrany
životního prostředí a pozitivního vlivu na zdraví.
Zdraví 21 – dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
Dokument je podnětem a návodem pro členské státy Světové zdravotnické organizace, jak najít cesty k řešení
otázek zdraví obyvatel vlastními cestami a jak poté dosáhnout 21 cílů společného evropského programu ke
zlepšení zdravotního stavu národů.
NEHAP ČR - Národní akční plán zdraví a životního prostředí
Jedná se o dokument, na jehož základě byla přijata řada opatření a novelizována řada legislativních opatření na
ochranu zdraví a životního prostředí. Byly zavedeny monitorovací systémy, podporován výzkum a zavedeny
některé ekonomické a institucionální nástroje na podporu zdraví a zachování životního prostředí. Proto se jedná
o významný dokument. Některé jeho části korespondují s dokumentem Zdraví 21, a to především
v environmentální oblasti.
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013 - 2017
Dokument je zaměřen na zajištění ochrany lidských práv starších obyvatel, např. právo na celoživotní učení,
zaměstnávání starších osob a seniorů s vazbou na důchodové pojištění, mezigenerační spolupráce,
dobrovolnictví, kvalitní životní podmínky seniorů, zdravé stárnutí, péče o seniory s omezenou soběstačností.
Národní koncepce podpory rodin s dětmi
Cílovou skupinou koncepce jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, neboť jejich vznik a fungování vyžaduje největší
podporu ze strany státu. Koncepce se proto zaměřuje na jejich potřeby a na možnosti podpory. Má za cíl vytvořit
vhodné socioekonomické podmínky pro fungování rodin. Zaměřuje se na finanční zajištění rodiny, slučitelnosti
práce a rodiny a služeb péče o děti, podporu zkvalitňování vztahů v rodinách, posilování rodičovských
kompetencí, podporu rodin se specifickými potřebami. Koncepce počítá i se zapojením krajů a obcí do rodinné
politiky.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Dokument se zabývá koncepcí vzdělávacího systému a potřebnými změnami ve výuce podle současné poptávky.
Stanovuje si tři základní priority, a to zkvalitňování výuky; snižování nerovností ve vzdělání a význam učitelů
jako klíčových osob pro odpovědné, efektivní a odborné vedení výuky a řízení vzdělávacího systému.
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Strategie celoživotního učení ČR 2007 - 2015
Zabývá se snižováním disparit v přístupu ke vzdělávání, podporuje mimoškolní vzdělávání, otevřenost a
prostupnost mezi vzdělávacími programy navazujícími na ukončené SŠ nebo VŠ, motivuje zaměstnavatele i
jednotlivce k rozšíření účasti v programech celoživotního učení a vkládání investic do dalšího vzdělávání, které
významně zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
Dokument stanovuje postup k rozvoji dalších významných oblastí ochrany obyvatelstva, kam patří výchova a
vzdělávání, věda a výzkum, věcné zdroje, krizové řízení a například i základní úkoly pro realizaci této ochrany
na celé období platnosti uvedené koncepce s výhledem do roku 2030.
Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
Vychází z rozsáhlé Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020, jejíž součástí je obsažný analytický soubor
stávajícího trhu práce, dosavadních přístupů k politice zaměstnanost a jejich účinnosti, zhodnocení souladu
s ostatními politikami nejen ČR, ale i EU .Poté vymezuje základní problémové okruhy, které bude potřeba
v následujících letech řešit a stanovuje priority, kterými se bude strategie zabývat. Tyto priority jsou
rozpracovány na jednotlivá opatření.
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Vychází z dlouhodobé vize MPSV pro oblast sociálního začleňování.Stanovuje prioritní témata ČR v začleňování
osob a odstraňování překážek, vedoucích k sociálnímu vyloučení. Obsahuje přehled opatření, která mají vliv na
sociální začleňování a boj s chudobou a přehled možných zdrojů k jejich realizaci. Zahrnuje i oblasti mimo
resort MPSV, mající velký nebo rozhodný vliv na sociální začleňování.
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009 – 2020
Cílem programu je udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, udržovat její přírodní a estetickou hodnotu a
zajistit její udržitelné využívání (zachování prostupnosti, omezení nové zástavby, využívání ploch k zástavbě
v intravilánu obcí, rekonstrukce stávajících objektů), zajištění ochrany půdy jako neobnovitelného zdroje,
obnova přirozené hydro-ekologické funkce krajiny, dodržování principů trvale udržitelného rozvoje života
v sídlech.
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024
Mezi strategické cíle, kterých má být prostřednictvím tohoto plánu dosaženo patří předcházení vzniku odpadů,
snižování nadměrné produkce odpadů, minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a zacházení s nimi na
lidské zdraví a životní prostředí. ČR se chce přiblížit evropské „recyklační společnosti“ a zajistit maximální
využití odpadů jako náhrady za primární zdroje a přechod na oběhové hospodářství.
Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+
Prioritou této strategie je zajištění péče o kulturní dědictví a jeho dostupnost a s tím i efektivita lidských zdrojů a
veřejné správy v zabezpečování rozvoje kulturních a kreativních odvětví.
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 – 2020
Představuje zásadní strategický dokument pro oblast podnikání v období 2014 – 2020. Uvedená koncepce je
důležitá nejen pro nastavení OP PIC, ale i pro přípravu národních programů na podporu malého a středního
podnikání. Obecně řeší podmínky podnikání MSP a chce motivovat podnikatele především k využívání
evropských zdrojů pro rozvoj podnikání.
Strategie pro růst – české zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky
Zabývá se zvýšením efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků, zlepšování vztahu k přírodním
zdrojům, zlepšením vztahu zemědělství k venkovu, ekologicky šetrným růstem efektivnosti hospodaření,
zajištěním vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků, rozvoj využívání
zemědělské produkce a odpadů jako obnovitelných zdrojů energie, posilováním významu potravinářské produkce
na domácím trhu, zachování strategických kapacit potravinářství a zvýšení jeho významu pro zaměstnanost.
Důležité je využívání vědecko-technologických poznatků a snižování dopadů rizik podnikání v zemědělství.
Zásady státní lesnické politiky
Snaží se zajistit posílení významu lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova, zachování lesa
a lesní půdy pro budoucnost, zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství v souladu s lesními plány
a s ohledem na zachování lesních ekosystému, zachování jejich celistvosti, ekologické stability a posílení
biodiverzity. Dokument chce podpořit zavádění výzkumu a inovací do lesního hospodářství.
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Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015
Naplňuje vizi státní politiky v oblasti vod, vytváří podmínky pro udržitelné hospodaření s vodním bohatstvím ČR,
umožňuje sladit všechny požadavky na různé formy využívání vodních zdrojů s požadavky na jejich ochranu.
Národní inovační strategie ČR 2012 – 2020
Hlavním cílem je posílení významu technických i netechnických inovací, využívání špičkových technologií jako
zdroje konkurenceschopnosti ČR. Základní podmínkou této strategie je excelentní výzkum, kvalitní vzdělávací
systém a kvalitní lidské zdroje. Toho lze dosáhnout spoluprací mezi podnikovým a akademickým sektorem při
transferu znalostí a podporou inovačního podnikání a lidí jako nositelů nových nápadů a iniciátorů změn,
inovačních lídrů.
Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů
Jedná se v podstatě o směrnici, která zavazuje ČR splnit stanovené základní cíle pro využití OZE do roku 2020.
Závazným cílem je dosáhnout postupně určitého podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie (14
% v roce 2020), jehož součástí je dosáhnout i stanoveného podílu energie z OZE v konečné spotřebě ve všech
druzích dopravy (10,8 % v roce 2020.
Státní energetická koncepce ČR 2010 – 2020
Touto koncepcí sleduje vláda spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udržitelné zásobování energií. Je to
strategický dokument vyjadřující cíle státu v oblasti energetického hospodářství. Ty jsou v souladu s potřebami
hospodářského a společenského rozvoje i s ochranou životního prostředí. Hlavním posláním koncepce je zajistit
spolehlivou, bezpečnou, a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatel i ekonomiky ČR.
Zároveň zajišťuje, aby docházelo k nepřetržité dodávce energie i v krizových situacích v rozsahu nezbytném
fungování nejdůležitějších složek státu a pro přežití obyvatelstva.
NÁRODNÍ ROZVOJOVÉ PRIORITY PRO OBDOBÍ 2014 - 2020
Při jejich stanovení vycházelo MMRČR z analýzy konkurenceschopnosti a rozvojových potřeb ČR a ze
strategických dokumentů vytvořených na národní úrovni. MMR navrhlo pět národních rozvojových priorit,
které jsou v souladu s Národním programem reforem, resp. Strategií Evropa 2020:
1) Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
2) Rozvoj páteřní infrastruktury
3) Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
4) Podpora začleňování, boje s chudobou a systém péče o zdraví
5) Integrovaný rozvoj území
Pro jejich naplňování je možné pro období 2014–2020 čerpat z fondů fungujících pod Společným strategickým
rámcem (EFRR,ESF, FS, EZFRV a ENRF).
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) vychází z rozvojové priority 5) Integrovaný rozvoj území. Pro
realizaci místně zaměřené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je možné využít až čtyř
programových rámců:
1) Integrovaný regionální operační program (IROP)
2) Program rozvoje venkova (PRV)
3) Operační program Zaměstnanost
4) Operační program Životní prostředí
MAS Strakonicko může čerpat z 1 – 3.

3.3 Regionální úroveň
Název a charakteristika dokumentu:
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020
Dokument vykazuje vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR, Národní program reforem a Strategii Evropa
2020. Rozvoj celého kraje je rozpracován do pěti prioritních os, a to konkurenceschopnost ekonomiky a trh
práce;doprava a mobilita;infrastruktura a služby;environmentální udržitelnost;využití přírodního, kulturního a historického
dědictví pro rozvoj cestovního ruchu.
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Program počítá s existencí místních akčních skupin, které pokrývají téměř celé území kraje a s jejich pomocí v zapojování
komunit do realizace místního rozvoje.
Podporou pro jeho zpracování je řada vypracovaných specializovaných koncepcí.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2015 – 2020
Naprosto nový styl koncepce cestovního ruch, která počítá s rozdělením Jihočeského kraje na několik destinací a
zapojení především venkovského území do rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím jejich destinačních
managementů. Jedním z nich je „Prácheňsko a Pošumaví“, se kterým již CR řešíme.
Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020
Zabývá se rozložením různých druhů péče na území kraje, nedostatkem lékařů pro lékařské pohotovostní služby
(LPS), ekonomickou zátěží LPS a důraz klade na pokrytí kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné
služby.
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje
Vychází ze státní energetické politiky, respektuje cíle a principy řešení energetického hospodářství kraje, hledá
úsporu energií, zaměřuje se na maximální využití obnovitelných zdrojů podle reálných podmínek kraje, bere
ohled na limity emisí skleníkových plynů a hledá způsoby k dodržení principů trvale udržitelného rozvoje. Byla
posouzena z hlediska Metodiky posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí.
Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje
Představuje základní strategický materiál rozvoje oblasti ochrany přírody a krajiny na území Jihočeského kraje,
definuje opatření k ochraně přírody a krajiny, krajinného rázu, územním systémům ekologické stability, ptačím
oblastem, mokřadům, významným krajinným prvkům a památným stromům. Naplňování opatření hledá ve
vybraných sektorech – zemědělství, lesní a vodní hospodářství, turistika a rekreace, doprava a energetika.
Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2015 – 2020
Zabývá se způsoby možné ochrany lidové architektury, památek z nejrůznějších historických období
v odpovídajícím slohu, movitých i nemovitých památek včetně technických, chráněných kulturních i přírodních
lokalit, dále obnovou kulturního dědictví kraje a využití jeho atraktivit v cestovním ruchu, osvětou pro zachování
památek a jejich využití jako prostředku regionální identity.
Koncepce protipovodňové ochrany Jihočeského kraje
Charakterizuje všechna povodí na území kraje, odtokové poměry a sklon k povodním včetně dílčích, míru
kumulace vody při povodních a navrhuje opatření pro nejvíce ohrožené obce(z toho je 21 obcí z území MAS
Strakonicko.
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Jihočeský kraj leží v blízkosti hranic s Rakouskem a Německem a považuje zlepšení stavu silniční sítě JčK, která
navazuje na zahraniční sítě za svoji prioritu. Při stále chybějícím dálničním spojení je dopravní provoz silný i na
silnicích II. a III. třídy, které jsou zvýšenou měrou zatěžovány. Kraj tak vytipoval nejpotřebnější úseky k opravě
(týká se i území MAS Strakonicko.
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje
Jejím cílem je optimální síť dopravní obslužnosti všech míst v kraji, zabývá se dostavbou nebo rekonstrukcí
některých úseků silniční sítě, která by vedla k pružnějšímu propojení dopravy na budoucí dálniční spojku, byla
zde identifikována i opatření, jejichž investorem nebude Jihočeský kraj (silnice ve správě ŘSD ČR), ale jejichž
realizace je důležitá pro optimální dopravní síť přístupnou ze všech lokalit kraje. Zároveň je zde zpracována
i bezpečnostní analýza nehodových lokalit, které je potřebné stavebně technologicky upravit. Opatření jsou
rozdělena podle území ORP v kraji, je jim přidělena nízká, střední a vysoká priorita a časový horizont pro
realizaci do 15 let v závislosti na finančních prostředcích.
Bezpečnost silničního provozu
Zaměřuje se na bezpečnostní a bezpečnostně preventivní opatření s důrazem na stavebně technická opatření –
bezpečnější železniční přejezdy, bezpečnostní prvky pro bezpečnost chodců, odstraňování dopravních závad na
pozemních komunikacích, zklidňování dopravy, dopravně technická řešení na vozovce, vhodněji umístěné
přechody pro chodce, zajištění pasivní bezpečnosti apod. Věnuje se též způsobům posílení dopravní výchovy.
Odpadové hospodářství kraje
Jedná se o plán odpadového hospodářství kraje, doplněný materiály pro informační kampaně v obcích a
městech, které by měly vést k využívání všech možností vytvořených v Jihočeském kraji pro správnou a
k životnímu prostředí šetrnou likvidaci odpadů.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje
Dokument mapuje dosavadní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů v jednotlivých ORP kraje a navrhuje
opatření. Zabývá se přednostně obcemi, kde je zvýšená cena těchto sítí na jednoho obyvatele z důvodů rozptýlené
zástavby. Vyhledává místa, kde jsou ještě odváděny splaškové vody do potoků a řek a plánuje zde výstavbu ČOV.
Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu
Zabývá se vzdělanostní úrovní obyvatel kraje, směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavou, spoluprací
partnerů ve vzdělávání, uplatnitelností absolventů na trhu práce, ztrátou motivace ke vzdělávání, nadměrnou
administrativní zátěží, stále intenzivnějším přenášením finanční zátěže na vzdělávání na města a obce,
v neposlední řadě i zájmovým vzděláváním, výchovou a prevencí rizikového chování.
Věda, výzkum, inovace
Dokument se zabývá inovační strategií, novými trendy ve vzdělávání, jeho oborovým zaměřením, důrazem na
celoživotní vzdělávání a jeho významem, překonání absence spolupráce terciálního vzdělávání s praxí,
prosazování regionálních zájmů ve vzdělávacích aktivitách a zefektivnění podpory VaV ze státního rozpočtu. Vizí
je zvýšení atraktivity regionu pro příliv zahraničních investic, zapojení jihočeských institucí do Evropského
výzkumného prostoru a posílení rozvoje znalostní společnosti v Jihočeském kraji.

3.4 Místní úroveň
Název a charakteristika dokumentu:
Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice
Byl zpracován na období 2012 – 2014. Jeho součástí je katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP
Strakonice. V současné době je zpracovávána aktualizace.
Strategie svazků obcí (mikroregionů) - jsou zaměřeny na určité části území MAS a jejich konkrétní potřeby,
společně pak pokrývají celé území MAS. Navzájem se doplňují a korespondují se strategií MAS, protože byly
zpracovávány ve spolupráci s MAS.
 Program rozvoje mikroregionu Dolní Pootaví
 Strategie rozvoje mikroregionu středního Pootaví 2016 - 2020
 Strategický plán rozvoje mikroregionu šumavské Podlesí 2016 - 2020
 Program rozvoje mikroregionu Strakonicka
Strategický plán rozvoje města Strakonice pro období 2010 – 2025
Cílem strategie je zajistit do roku 2025 vyvážený rozvoj města. Prioritami realizace strategie jsou životní
prostředí a infrastruktura, ekonomika a vzdělávání a sociální a společenská problematika. Tyto priority
korespondují s prioritami svazků obcí, které na svém malém území řeší podobné problémy, některá řešení pak
jsou společná – např. rozvoj sociálních a zdravotních služeb, rozvoj cestovního ruchu apod.
Územně plánovací dokumentace a Plány obnovy vesnice
ÚPD mají již všechny obce z území MAS, některé je nyní aktualizují. Plány obnovy vesnice jsou jednoduchou a
stručnou strategií obcí, kterou mají též všechny obce, aktualizují je podle požadavku Jihočeského kraje 1x za 3
roky.
Rozvojová a marketingová strategie Regionální značky Prácheňsko
Strategie se věnuje marketingu značky v období udržitelnosti projektu Spolupráce a strategií jejího dalšího
rozvoje i po uplynutí udržitelnosti. Značka má pro podporu drobného podnikání a udržování uměleckých
lidových řemesel. V neposlední řadě i pro rozvoj cestovního ruchu.
Studie rozvoje cestovního ruchu Prácheňska
Zabývá se rozvojem cestovního ruchu na územím každéze zapojených MAS do zrealizovaného projektu
Spolupráce „Prácheňsko všemi smysly, který je již za hranicí udržitelnosti. Studie je dosud využívána a stala se
základem pro aktuálně připravovanou strategii rozvoje CR v destinaci Prácheňsko a Pošumaví, do níž celé
území MAS Strakonicko spadá.
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3.5 Návaznost na SPL 2007 - 2013
Při zpracovávání SCLLD 2014 – 2020 navázala MAS na SPL z předchozího programového období s názvem
„Cesty od kořenů k vizi“, která vycházela z ISÚ MAS „Šance pro venkov“. Pro realizaci v rámci SPL byly
vybrány tři priority:
1.
Podpora rozvoje zemědělství a lesnictví (řešila konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví);
2.
Podpora podnikání na venkově (řešila diverzifikaci, podporu vzniku firem a agroturistické podnikání);
3.
Podpora plnohodnotného života (řešila vzhled a rozvoj vesnic, rozvoj služeb, zachování kulturního
a přírodního dědictví).
Žádosti předkladatelů projektů vysoce převyšovaly finanční možnosti alokace stanovené pro SPL, nemohly být
proto všechny záměry zrealizovány. Na některá témata MAS v novém programovém období navazuje.
Vzhledem k typicky zemědělskému charakteru území je to především konkurenceschopnost zemědělství a
lesnictví, diverzifikace, podpora nezemědělského podnikání a venkovské turistiky. Tato témata jsou řešena
v Programovém rámci PRV.
Kvalita života na venkově, která nově respektuje požadavky strategie „Evropa 2020“ by měla být v novém
programovém období podpořena prostřednictví Programových rámců IROP a OPZ.

4 Akční plán
Akční plán obsahuje popis tří programových rámců s rozdělením na opatření SCLLD s tématy projektů, včetně
principů pro určení preferenčních kritérií. Pro přehlednost je pro programový rámec IROP použita modrá barva,
pro programový rámec Zaměstnanost oranžová barva a pro programový rámec PRV je použita barva zelená.
Nevybarvená opatření nejsou zahrnuta do programových rámců, ale jsou nedílnou součástí SCLLD. Z výše
uvedených tří operačních programů nebudou nebo nemohou být realizována, ale z tabulky jsou vidět vazby na
Specifické cíle SCLLD. Tato opatření budou podporovat komplexnost realizace strategie a MAS pro ně bude
vyhledávat zdroje prostřednictvím jiným vyhlašovaných dotačních možností mimo programové rámce SCLLD.
Každý z programových rámců je přehledně zobrazen na diagramu, kde jsou zobrazena všechna opatření
příslušného programového rámce, která mají klíčové problémy řešit.
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4.1 Programový rámec IROP
Přehled Opatření Programového rámce IROP

Opatření IROP 1: Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření
Typy projektů

Příjemci
podpory
Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých

A.1 Dostupné bydlení a služby
A.1.2 Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Opatření: Sociální bydlení
Prostřednictvím tohoto opatření bude zajištěna v některých obcích regionu rekonstrukce volných prostor na
sociální byty. Toto bydlení zajistí životní šanci pro osoby chudé, sociálně vyloučené, hendikepované nebo
sociálním vyloučením ohrožené. Nájemní byty sociálního charakteru v regionu dlouhodobě chybí. Potřeba
podpory je obsažena v kapitole 2.1.2, 2.2.3
Aktivity opatření A.1.2, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.1.2.1 Rekonstrukce objektů nebo bytů pro účely sociálního bydlení
A.1.2.2 Nástavby a vestavby sociálních bytů do stávajícího bytového fondu
A.1.2.3 Rozšíření sociálního bydlení
Projekty zahrnují nákup nemovitosti (domu nebo bytu) pro potřeby pořízení bytů pro dlouhodobé bydlení se
základním vybavením splňující parametry sociálního bydlení, možná je i adaptace nebytových prostor pro
potřeby sociálního bydlení. Jako doplňková aktivita bude podpořeno pořízení a výsadba zeleně na budovách
a v jejich okolí, zřízení parků, hřišť a alejí v souvislosti s projektem. Byty budou určeny pro osoby schopné
platit nájem, ne pro dočasné ubytování.
Obce
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.
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výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

2014 -2020

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 53 10
5 53 20
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 53 01

Název indikátoru
Nárůst kapacity sociálních bytů
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
Název indikátoru
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

Opatření IROP 2: Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory

Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií

A2. Kvalitní a komplexní vzdělávání
A.2.1 Zajišťování podmínek pro kvalitnější vzdělávání
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření: Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Problémy venkovských škol jsou především v oblasti ekonomické a v oblasti lidských zdrojů (horší
vybavenost než městské školy, nedostatek odborných pedagogů atd.). Ve školách byly již dávno zrušeny
předměty podporující technické vzdělávání (dílny, pozemky, speciální chemické učebny) a školy obvykle již
postrádají prostory k těmto výukovým účelům zařízené a jejich vybavení. Chybí i jiné specializované
učebny (jazykové apod.) a dostatečně vybavené kabinety. Pokud je koncepcí školství návrat k technickému
vzdělávání, je nezbytně nutné ve školách výukové kapacity rozšířit a vybavit příslušnými pomůckami a
technikou. Podpora infrastruktury je možná pouze v návaznosti na klíčové kompetence (komunikace
v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Region
MAS je součástí správního obvodu ORP se SVL a proto může rozšiřování kapacit podporovat v případě
potřeby i mimo vazby na klíčové kompetence. Koordinace společného využívání kapacit je možná jen ve
městech. Z venkovské školy by cesta do města a zpět za výukou byla vzhledem k frekvenci dopravního
spojení celodenní záležitostí a je proto vyloučena. Aktivity tohoto opatření jsou na řešení popsaných
problémů zaměřeny. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.3.2, 5.1, 5.2.
Aktivity opatření A.2.1, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.2.1.1 Rozšíření výukových kapacit ZŠ
A.2.1.2 Rozvoj kapacit pro technické vzdělávání na ZŠ
A.2.1.3 Navýšení kapacity internetového připojení
Projekty zahrnují stavby a stavební práce spojené s modernizací odborných učeben fyziky, chemie,
počítačových a jazykových učeben včetně vybavení a potřebných inženýrských sítí, úpravy školních
poradenských pracovišť za účelem zajištění rovného přístupu ke vzdělání všem žákům, pořízení
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, zajištění bezbariérového přístupu. Projekty zahrnují i
zajištění vnitřní konektivity v prostorách škol a připojení k internetu. Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na
klíčové kompetence je možné, neboť region MAS je součástí správního obvodu ORP se SVL.
Školy, školská zařízení v oblasti, základního vzdělávání
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
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Výsledky

Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 00 30
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 00 00
5 00 01

2014 -2020

Název indikátoru
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Název indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
vzdělávacích zařízení

o děti

nebo

Opatření IROP 3: Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory

Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

A3. Zkvalitnění života rodiny
A.3.2 Zvyšování kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do tří let,
dětských skupin a mateřských škol
Opatření je určeno rodinám, které řeší problémy spojené se zajištěním péče o děti předškolního věku.
Mateřské školky jsou pouze v několika obcích regionu, kam rodiče musí děti dovážet. V současnosti nabývá
na významu problém s velmi malými dětmi a sladěním péče o děti s pracovními povinnostmi. Toto opatření
je cestou, jak usnadnit život na venkově rodinám s dětmi, protože dětské skupiny, lesní a zahradní školky
mohou vznikat i v menších obcích, které nejsou samy schopné provozovat MŠ a může tak rodičům
odpadnout finančně náročné každodenní odvážení malých dětí v časných ranních hodinách do předškolních
zařízení. Klasické MŠ pak mohou zajistit avizovanou povinnou předškolní výuku pro starší děti. Kromě toho
lesní a zahradní školky naučí děti orientovat se v praktickém životě a jsou tak dobrým základem pro
technické vzdělávání. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.3.2, 5.1.
Aktivity opatření A.3.2, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.3.2.1 Rozšíření kapacit a modernizace doprovodné infrastruktury MŠ
A.3.2.3 Zřizování a úpravy prostor pro dětské skupiny
A.3.2.4 Zřízení a vybavení mateřských center a předškolních klubů
A.3.2.5 Prostory a vybavení pro dětské lesní školky a zahradní školky
Projekty zahrnují stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury – rozšíření šatny,
společných prostor, jídelny nebo jejich rekonstrukce a stavební úpravy včetně vybudování přípojky pro
přivedení inženýrských sítí. Za účelem inkluze opatření podporuje pořízení kompenzačního vybavení a
kompenzačních pomůcek a bezbariérových úprav. Jako doplněk projektů je možné realizovat úpravy
venkovního prostranství včetně zeleně a herních prvků. Podpora směřuje i k nákupu budov a pořízení a
vybavení učeben.
školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 00 20
Indikátory výstupu

Název indikátoru
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
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Kód NČI2014+
5 00 00
5 00 01

2014 -2020

Název indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
vzdělávacích zařízení

o děti

nebo

Opatření IROP 4: Podpora zařízení doplňujících kapacitu institucionálních forem zařízení
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

A3. Zkvalitnění života rodiny

Popis
opatření

Opatření zlepšuje situaci rodin s dětmi tím, že pomáhá rodičům neomezovat svoji pracovní dobu z důvodu
péče o děti. Pomáhá řešit důsledek nedostatků dopravního spojení mezi sídlem školy a přiškolenými obcemi,
jehož důsledkem je, že některé děti musí mít z důvodu pracovní doby rodičů a nevhodného navazujícího
dopravního spojení prodloužený pobyt v nějakém zařízení nebo situace vyžaduje umístění dítěte v zařízení
před začátkem školního vyučování. Podpora infrastruktury je možná pouze v návaznosti na klíčové
kompetence (komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními
technologiemi). Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.3,5.2.

Typy projektů

Aktivity opatření A.3.1, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.3.1.1 Zřizování a modernizace školních klubů a družin
Projekty zahrnují stavební práce, rekonstrukce a stavební úpravy infrastruktury pro podporu klíčových
aktivit – jazyky, technické a řemeslné obory přírodní vědy a digitální technologie. Součástí je i možnost
pořízení zeleně na zdech a střechách budov a v zahradách souvisejících s nemovitostí.
Školy, školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Příjemci
podpory

Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

A.3.1 Podpora zařízení doplňujících kapacitu institucionálních forem zařízení
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl:2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření: Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 00 30
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 00 00
5 00 01

Název indikátoru
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Název indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
vzdělávacích zařízení

o děti

nebo

Opatření IROP 5: Infrastruktura pro zdravotní péči
Specifický cíl

A3. Zkvalitnění života rodiny
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strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory

Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

2014 -2020

A.3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 2.3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Opatření: Deinstitucionalizace psychiatrické péče
V rámci tohoto opatření chceme dosáhnout dostupnosti alespoň některých zdravotních služeb, které by
pomohly zmírnit zatížení obyvatel péčí o fyzicky nebo psychicky nemocné, hendikepované a přestárlé členy
rodiny. Za touto péčí musí často daleko dojíždět, samozřejmě ve své pracovní době a trávit dlouhé čekací
hodiny v ordinacích, kterých je nedostatek. Některé služby jsou zcela nedostupné a brání tak plné
zaměstnanosti pečujících. Zlepšená a dostupná péče umožní zapojení nemocných do aktivit vedoucích
k jejich sociální rehabilitaci a důstojnému životu. Též umožní rodinným příslušníkům zůstat ve svém
zaměstnání a najít čas i ke svému profesnímu růstu. Projekty podporované v tomto opatření musí být v souladu se
Strategií reformy psychiatrické péče. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.2.1, 5.1.
Aktivity opatření A.3.4, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.3.4.1 Zřízení centra duševního zdraví
A.3.4.2Doplňkové aktivity (zeleň, parky apod.)
Projekty jsou zaměřeny na pořízení vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi,
nábytkem. Také na pořízení prostor, rekonstrukci stávající infrastruktury, stavební úpravy krizového centra
,denního stacionáře, denního centra.. Doplňkovou částí projektů je možnost pořízení zeleně na zdech a
střechách budov a v okolí budov.
Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.372/2011 nebo zákona
č.258/2000 Sb., v platných zněních
Nestátní neziskové organizace
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Církve
Církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 73 10
5 74 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 73 01

Název indikátoru
Kapacity poskytovatelů psych. péče vytvořené nebo
modernizované v souvislosti s reformou psych. péče.
Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé
psychiatrické péče.
Název indikátoru
Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče

Opatření IROP 6: Podpora mobilní psychiatrické péče
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření

A3. Zkvalitnění života rodiny
A.3.5 Podpora mobilní psychiatrické péče
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 2.3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Opatření: Vybavení mobilních psychiatrických týmů
Opatření podporuje rozvoj terénních služeb, které jsou velmi důležité tam, kde nejsou žádné stálé ordinace,
kam by se duševně nemocní mohli obracet se svými akutními problémy. Obvykle nejsou schopni v akutním
stavu dojet za touto službou desítky kilometrů a stávají se v případě psychického postižení ohrožením sami
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Typy projektů

Příjemci
podpory

Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

2014 -2020

pro sebe i pro spoluobčany. Vybavení psychiatrických týmů dopravními prostředky s příslušnými
technologiemi pro práci odborníků v terénu zajistí možnost provádět pravidelné návštěvy psychicky
nemocných v místě jejich bydliště a tím pomůže snížení počtu atak onemocnění, stabilizaci stavu, u lehčích
typů duševních onemocnění tak přispěje k ponechání pacienta v ambulantní péči. Projekty podporované
v tomto opatření musí být v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.
Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.2.2, 5.1.
Aktivity opatření A.3.5, které lze podporovat z programového rámce IROP:
A.3.5.1 Výstavba zázemí pro mobilní psychiatrické týmy
A.3.5.2 Vybavení pro mobilní psychiatrické týmy
Projekty jsou zaměřeny na pořízení vybavení zdravotnickými technologiemi, informačními technologiemi,
nábytkem, pořízení automobilů pro poskytování služeb v terénu a pro mobilní psychiatrické týmy. Také na
pořízení prostor, rekonstrukci stávající infrastruktury, stavební úpravy zázemí pro týmy.
Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č.372/2011 nebo zákona
č.258/2000 Sb., v platných zněních
Nestátní neziskové organizace
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Církve
Církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 74 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 78 01

Název indikátoru
Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé
psychiatrické péče.
Název indikátoru
Počet podpořených mobilních týmů

Opatření IROP 7: Infrastruktura pro sociální péči a služby
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

A3.Zkvalitnění života rodiny

Popis
opatření

Opatření je zaměřeno na dostupnost sociálních služeb, které by pomohly zkvalitnit osobní, rodinný i
profesní život obyvatel. Jedná se o odlehčovací služby, terénní pečovatelskou službu v rodinách, zapojení
nemocných a hendikepovaných osob do aktivit vedoucích k jejich sociální rehabilitaci a k důstojnému
životu. Tím bude umožněno jejich rodinným příslušníkům zůstat ve svém zaměstnání a najít čas i ke svému
profesnímu růstu. Pro činnost pečovatelských týmů je potřebné zázemí pro práci a příslušné vybavení pro
výjezdy do terénu k poskytování péče doma v rodinách. Infrastruktura pro poskytování návazných služeb
bude sloužit k zapojení nemocných a hendikepovaných osob do aktivit vedoucích k jejich sociální
rehabilitaci, udržování samostatnosti a mobility, a tím zároveň k důstojnému životu. Zkušenosti z praxe již
na území MAS s návaznými službami jsou, ale služba je svým současným rozsahem nedostatečná. Sociální
služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.2.2, 5.1.

Typy projektů

Aktivity opatření A.3.6 , které lze podporovat z programového rámce IROP
A.3.6.1 Rozvoj pečovatelské služby
A.3.6.2 Zkvalitnění zázemí pro terénní služby

A.3.6 Infrastruktura pro sociální péči a služby
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl : 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Opatření: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
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A.3.6.3 Rozvoj sítě návazných sociálních služeb včetně doprovodné infrastruktury
Projekty zahrnují rozšíření popřípadě vznik ambulantních sociálních služeb, zřízení kontaktního centra
včetně hygienického zázemí, adaptace prostor na terapeutické dílny a sociální rehabilitaci. Podporu
chráněného bydlení pro osoby s nižší nebo střední mírou podpory, kteří jsou schopni samostatného života a
s pomocí sociálních pracovníků zvládají chod domácnosti i péči o sebe samé. Výhledově je možné podpořit
krátkodobé pobytové služby ve formě azylového domu pro klienty s přechodnou sociální potřebností (matky
s dětmi, domácí násilí atp.)Podpora činnosti terénních sociálních služeb, které zahrnují např.: Rozvoz obědů,
osobní hygienu klientů, oblékání, vyzvednutí léků, doprovod k lékaři, na úřady, úklid domácnosti, praní
prádla a oblečení, nákup potravin, procházky atp. Pořízení automobilu, vybavení zázemí pro poskytovatele i
uživatele služby.
Nestátní neziskové organizace
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace organizačních složek státu
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
církve
církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
6 75 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 54 01
5 54 02

Název indikátoru
Kapacita služeb a sociální práce
Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Opatření IROP 8: Podpora komunitních center
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

A 4. Sociální začleňování a boj s chudobou

Popis
opatření

Opatření se zaměřuje na zřizování komunitních center jako na východisko z vyloučení nebo ochranu před
vyloučením ohrožených skupin. Komunitní centra mohou v začleňování osob hrát funkci sociální i edukační.
Zapojení obyvatel s hendikepem do občanských aktivit významně podpoří jejich sociální začlenění, účast ve
vzdělávacích programech posílí rozvoj intelektu a osobnostní růst. To vše pak zvyšuje zaměstnatelnost
vyloučených či ohrožených osob a vytváří příležitost k lepší pozici v hledání uplatnění na trhu práce.
Komunitní centra zajistí prostor pro terénní službu odborníků, podpora je zaměřená na otevřenost komunity
k okolí. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 2.2.4,5.1.

Typy projektů

Aktivity opatření A.4.2 , které lze podporovat z programového rámce IROP
A.4.2.1Vznik a rozvoj komunitních center
Projekty jsou zaměřeny na stavby a stavební úpravy objektů nebo jejich částí, pořízení vybavení a také na
související úpravy venkovního prostranství. Cílem je vytvořit veřejný prostor pro setkávání komunit a řešení
jejích problémů, realizaci volnočasových aktivit, řešení běžných životních problémů a situací za přímé
podpory profesionálů v sociální oblasti a umožnit řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro
navázání dalších sociálních a jiných služeb.

A.4.2 Podpora komunitních center
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Opatření: Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce
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Nestátní neziskové organizace
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace organizačních složek státu
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Obce
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
církve
církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
6 75 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 54 01
5 54 02

Název indikátoru
Kapacita služeb a sociální práce
Název indikátoru
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

Opatření IROP 9: Podpora sociálního podnikání
Specifický cíl B3.Rozvoj podnikání
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory

B.3.2 Podpora sociálního podnikání
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl : 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Opatření: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
Sociální podnikání je v území MAS Strakonicko zcela novu příležitostí k zaměstnávání znevýhodněných
skupin obyvatel na trhu práce. Je to v podstatě ekonomický nástroj pro provádění sociálně prospěšné
činnosti. Sociální podniky na trhu práce v území MAS chybí, a proto je toto opatření zaměřeno na podporu
jejich zřízení a vybavení nebo na rozšíření stávajících podniků, rozšiřujících své podnikání o další činnosti,
realizované formou sociálního podnikání. Sociální podnikání je zvláště vhodné pro místní drobné výrobce a
místní poskytovatele služeb, zvláště ty se zaměřením na využívání místních zdrojů nebo na environmentální
problémy, které je potřeba v regionu řešit. Opatření má motivovat podnikatele, aby se tam, kde je to možné
a vhodné rozhodli při zakládání nových podniků nebo rozšiřování činností stávajících pro sociální
podnikání. Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin a
bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu
zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet z cílových skupin. Potřeba podpory je obsažena v kapitole
2.1.4.,5.1, 5.2.
Aktivity opatření B. 3.2, které lze podporovat z programového rámce IROP
B.3.2.1 Vznik integračních sociálních podniků
B.3.2.2 Vznik environmentálních sociálních podniků
Projekty jsou zaměřené na vznik a rozvoj podniků zaměstnávajících znevýhodněné osoby. Zahrnují
vytvoření zázemí pro zaměstnance, bezbariérové stavební úpravy, nákup zařízení a technologií pro rozšíření
nebo novou podnikatelskou aktivitu žadatele. V případě OSVČ , která spadá do kategorie znevýhodněných
osob jde o založení podnikatelské činnosti nebo o její rozšíření o novou aktivitu. Podpořeny jsou stavební
úpravy objektů, nová výstavba objektů, vybavení a výrobní technologie,
Osoby samostatně výdělečně činné
Malé a střední podniky
Obce
Kraje
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
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Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Nestátní neziskové organizace
Církve
Církevní organizace
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
1 04 11
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
1 00 00
1 01 02
1 04 00
1 01 05
1 03 00
1 04 03

Název indikátoru
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
Název indikátoru
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků pobírajících granty
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků
(granty)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny

Opatření IROP 10: Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory

C1. Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas
C.1.2 Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření: Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:
o V oblastech komunikace v cizích jazycích,
o V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
o Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Opatření je zaměřeno na zajištění infrastruktury pro doplňkové vzdělávání na venkově, která přinese
obyvatelům možnost dalšího vlastního rozvoje prostřednictvím celoživotního učení v dostupném místě.
V otázce infrastruktury pro celoživotní vzdělávání se bude jednat o využití volných kapacit a jejich stavební
úpravy včetně příslušného vybavení interiérů a exteriérů (venkovních prostranství), modernizaci
nevyužívaných učeben nebo zřizování speciálních edukačních center podle možností investora. Zařízení
budou zajišťovat dostupnost celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny venkovských obyvatel a
odstraňovat tak bariéry osobnostního růstu, sociálního začleňování a zvyšování konkurenceschopnosti
lidských zdrojů. Podpora infrastruktury je možná pouze v návaznosti na klíčové kompetence (komunikace
v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi). Potřeba
podpory je obsažena v kapitolách2.1.4, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.4,5.1.
Aktivity opatření, které lze podporovat z programového rámce IROP
C.1.2.1 Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání
Projekty zahrnují stavební úpravy a rekonstrukce stávajících objektů včetně přípojek inženýrských sítí,
vybudování bezbariérovosti, modernizaci učeben, včetně vybavení, technikou, nástroji, pomůckami atp.
Součástí projektu mohou být i úpravy zeleně v souvisejícím okolí a na budovách.
Školy, školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Kraje
organizace zřizované nebo zakládané kraji
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
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církevní organizace
organizační složky státu
příspěvkové organizace organizačních složek státu
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 00 30
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 00 00
5 00 01

Název indikátoru
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Název indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče
vzdělávacích zařízení

o děti

nebo

Opatření IROP 11: Ochrana a obnova kulturních a technických památek
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory
Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy

D1. Zachování kulturního dědictví
D.1.1 Ochrana a obnova kulturních a technických památek
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Opatření: Revitalizace souboru vybraných památek
Toto opatření zahrnuje opravy, rekonstrukce a restaurování nemovitých i movitých památek včetně
technických, obnovu historických parků a zahrad a zpřístupnění uvedených památek prostřednictvím
bezbariérových úprav, aby byl zajištěn přístup i návštěvníkům s hendikepem. Opatření je zaměřeno na
podporu revitalizací a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek
zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních
kulturních památek k 1.1.2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních
památek k 1. 1. 2014.Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 1.6.4, 2.4.4, 4.3.4, 5.5.4.
Aktivity opatření, které lze podporovat z programového rámce IROP
D.1.1.1Oprava a rekonstrukce nemovitých památek a souvisejících objektů
D.1.1.2 Údržba a restaurování movitých památek
D.1.1.4Zpřístupnění památek
Projekty jsou zaměřeny na zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků a odstraňování přístupových bariér,
restaurování památek, rekonstrukce a budování expozic, modernizace a případně budování doprovodného
technického zázemí a vytvoření sociálního zázemí.
Vlastníci památek, muzeí, a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

preferenčních
kritérií
Výsledky

Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
9 10 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

Název indikátoru
Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí
zpřístupněných za vstupné
Název indikátoru
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Počet revitalizovaných památkových objektů
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních
a přírodních památek a atrakcí

Opatření IROP 12: Zvýšení atraktivity kulturních objektů
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory
Minimální a
maximální
výše
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií
Výsledky

D1. Zachování kulturního dědictví
D.1.2 Zvýšení atraktivity kulturních objektů
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Opatření: Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění
Kulturní objekty většinou uchovávají vzácné sbírky nebo knižní muzejní exponáty. Jejich digitalizace má
velký význam jak pro jejich uchování, tak pro studium. Informace, které jsou uchovávány v archivech,
depozitářích či evidencích k jednotlivým památkám a mobiliářům je nyní též možné zpřístupnit veřejnosti a
upozornit tak na jejich existenci a význam. Významnou aktivitou pro historické objekty je obohacení o další
sbírky a exponáty, z nichž některé mohou vyžadovat restaurování. Muzea podpořená z tohoto opatření musí
splňovat všechna tři následující kritéria: 1.muzeum je zřizováno státem nebo krajem, 2. muzeum spravuje
sbírku podle zákona 122/2000 sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů ve
znění pozdějších předpisů, 3. průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři
roky, překročila 30 000 návštěvníků .Výpočet vychází z údajů za návštěvnost, včetně návštěvnosti akcí
pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro
kulturu NIPOS. Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 1.6.4, 2.4.4, 4.3.4.
Aktivity opatření, které lze podporovat z programového rámce IROP
D.1.2.1 Digitalizace sbírek
D.1.2.2 Digitalizace památek a mobiliářů
D.1.2.3 Obohacení sbírek a restaurace exponátů
Projekty jsou zaměřené na restaurování sbírkových fondů, jejich digitalizaci a zvýšení jejich ochrany,
pořízení HW a SW na digitalizaci sbírek, měření vlhkosti, teploty. Vybavení expozic audiovizuální
technikou, osvětlení, mechanická ochrana, signalizace, zpřístupnění nových expozic, pořízení mobiliářů –
odpadkové koše, židle apod.
Vlastníci památek, muzeí, a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě. Stanovení limitů může mít vliv na
absorpční kapacitu.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
9 07 10
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
9 07 03

Název indikátoru
Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
Název indikátoru
Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a
fondů

Opatření IROP 13: Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dopravní obslužnosti
Specifický cíl E1.Bezpečná a ekologická doprava
strategie
Název
E.1.1 Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, bezpečnosti a dopravní obslužnosti
opatření
Vazba
na Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
specifický cíl venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
IROP
Specifický cíl: 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Opatření: Bezpečnost
Popis
Opatření řeší zlepšení dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti. V oblasti dopravní infrastruktury se
opatření
zaměřuje především na zajištění bezpečnosti pohybu obyvatel v obcích prostřednictvím bezpečnostních
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2014 -2020

prvků na silnicích (retardéry, měřiče rychlosti, zpomalovací pruhy, semafory, atd.), dále jsou to prvky pro
bezpečný nástup a výstup včetně bezbariérového přístupu, přechody se světelnou a zvukovou signalizací,
budování a rekonstrukci zastávek VHD a přístupových chodníků včetně osvětlení a speciálních řešení
(nájezdy pro bezbariérový přístup). Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4, 5.1.
Aktivity opatření E.1.1, které lze podporovat z programového rámce IROP
E.1.1.1 Budování a rekonstrukce komunikací včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy
E.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků včetně speciálních řešení
E.1.1.3 Modernizace a doplnění veřejného osvětlení v souvislosti s projektem rekonstrukce nebo výstavby
pěší komunikace k VHD
E.1.1.4 Výstavba a rekonstrukce zastávek VHD včetně související infrastruktury v souvislosti s projektem
rekonstrukce nebo výstavby pěší komunikace s bezbariérovým přístupem k zastávce.
Projekty zahrnují rekonstrukci a vybudování chodníků podél silnic I., II., III. třídy a místních komunikací
v obcích včetně bezbariérových přístupů pro pěší i vozíčkáře a občany s omezenou schopností pohybu
včetně nového osvětlení k zajištění větší bezpečnosti pohybu, bezbariérový přístup k zastávkám VHD,
podchody, lávky, přechody, místa pro přecházení, semafory, zábradlí, jízdní pruhy pro cyklisty, dešťové
vpusti, zábradlí atp.
Kraje
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.266/1994 S., o drahách
Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě
Ministerstvo dopravy ČR
Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje, obce, pokud poskytují veřejné služby
v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
7 51 20
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
7 50 01

Název indikátoru
Podíl veřejné os. dopravy na celkových výkonech v os.
dopravě
Název indikátoru
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v
dopravě

Opatření IROP 14: Zřizování terminálů
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

E1.Bezpečná a ekologická doprava

Popis
opatření

Opatření je zaměřeno na podporu vzniku nebo rekonstrukci terminálů v místech, kde dochází k přestupu
z jednoho druhu dopravy na jiný nebo mezi dvěma spoji. Finanční podpora je zaměřena na zázemí pro
cestující i obsluhující personál, informační systémy pro cestující, parkovací plochy pro motorová vozidla a
úschovny kol a stojany. Je důležité zajistit pohodlí pro všechny účastníky veřejné dopravy, aby došlo
k jejímu co nejvyššímu využití a tím se přispělo ke zlepšení životního prostředí. Potřeba podpory je
obsažena v kapitolách 3.2.4, 3.3.3, 3.3.4, 5.1.

Typy projektů

Aktivity opatření E.1.2, které lze podporovat z programového rámce IROP

E.1.2 Zřizování terminálů
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Opatření: Terminály
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E.1.2.1 Výstavba a modernizace obslužných budov včetně související infrastruktury v souvislosti
s rekonstrukcí, modernizací nebo výstavbou terminálů
E.1.2.2 Výstavba a rekonstrukce parkovišť k umožnění přestupu na VHD, typy projektů P+R, K+R
E.1.2.3Bezpečné úschovny kol pro přestup na VHD, typy projektů B+R
Projekty zahrnují výstavbu a rekonstrukci přestupních terminálů, zázemí pro cestující, záchytných parkovišť
a úschoven kol s možností přestupu na VHD, bezbariérových přístupů, nástupních ostrůvků, veřejného
osvětlení, vpustí, příkopů, zábradlí, doprovodné zeleně, informačních systémů pro cestující. Příjezdová a
odjezdová stání, odstavné a manipulační plochy, nástupiště, nástupní ostrůvky, propojení nástupišť,
přechody, podchody, zastřešení nástupišť, čekárny, haly. HW a SW vybavení informačních systémů.
Kraje
Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.266/1994 S., o drahách
Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě
Ministerstvo dopravy ČR
Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje, obce, pokud poskytují veřejné služby
v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
7 51 20
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
7 52 01
7 40 01
7 64 01

Název indikátoru
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní
dopravě
Název indikátoru
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve
veřejné dopravě
Počet vytvořených parkovacích míst
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Opatření IROP 15: Podpora ekologické autodopravy
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP
Popis
opatření
Typy projektů

Příjemci

E1.Bezpečná a ekologická doprava
E.1.4 Podpora ekologické autodopravy
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl: 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Opatření: Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice
Opatření je určeno k rozšíření dopravních kapacit o ekologičtější vozidla pro osobní dopravu s menším
počtem míst na zajišťování doplňkové přepravy osob v době mimo dopravní špičku a tím zlepšení
dostupnosti služeb v centrech pro obyvatele a zároveň k přispění k udržitelnosti veřejné dopravy a podpoře
zlepšování životního prostředí. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 3.2.8,5.1, 5.2, 5.3.
Aktivity opatření, které lze podporovat z programového rámce IROP
E.1.4.1 Nákup nízkoemisních nebo bezemisních vozidel a vozidel zohledňujících specifické požadavky
cestujících
Projekty zahrnují nákup ekologického vozidla pro zajištění veřejné dopravy, vozidlo kategorie M2, M3,
které zohledňuje specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu nebo orientace,
využívající alternativní palivo.
Kraje
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Obce
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo zakládané kraji
Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č.266/1994 S., o drahách
Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě
Ministerstvo dopravy ČR
Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje, obce, pokud poskytují veřejné služby
v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
7 51 20
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
7 48 01

Název indikátoru
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech
v osobní dopravě
Název indikátoru
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu

Opatření IROP 16: Podpora integrovaného záchranného systému
Specifický cíl
strategie
Název
opatření
Vazba
na
specifický cíl
IROP

Popis
opatření

Typy projektů

Příjemci
podpory
Minimální a

E3. Kvalitnější integrovaný záchranný systém a protipovodňová opatření
E.3.1 Podpora integrovaného záchranného systému
Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl : 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Opatření: Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům
Opatření je směřováno na zlepšování vybavenosti složek IZS. Území MAS Strakonicko, z. s. je celé součástí
ORP Strakonice, které je na seznamu obcí s rozšířenou působností, jejichž správní území je dotčené
zvýšenými riziky z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek.
Dle podmínek uvedených v dokumentu „ Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného
záchranného systému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR včetně (JSDH) v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ je opatření směřováno na
pořízení povoleného vybavení pro složky HZS (včetně JSHD), které jsou oprávněnými žadateli –JPO II,
JPO III. Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 1.4.6.4, 2.4.2, 3.1.4, 5.3.
Aktivity opatření E.3.1, které lze podporovat z programového rámce IROP
E.3.1.1 Modernizace vybavení SDH ( JPOII a JPOIII)
Projekty zahrnují pořízení specializované techniky pro odstraňování důsledků námraz, nadprůměrných
sněhových srážek, orkánů, smrští a pro odstraňování havárií s únikem nebezpečných látek, neboť území
MAS Strakonicko, z. s. je celé součástí ORP Strakonice, které je na seznamu exponovaných území
v případě orkánů, větrných smrští, sněhových srážek námraz a s možností havárie nebezpečných látek. Dle
podmínek uvedených v dokumentu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného
záchranného systému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020“ lze podpořit pořízení
dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.
(Podle § 4 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů)
Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§29 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky
sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)
MAS předpokládá stanovení limitů vzhledem k přiděleným finančním prostředkům a absorpční kapacitě a
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bude o nich informovat ve výzvě.

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
5 75 20
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 70 01

Název indikátoru
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností
složek IZS
Název indikátoru
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

4.2 Programový rámec OPZ
Přehled Opatření Programového rámce OPZ v klíčových oblastech

70 | S t r á n k a

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

2014 -2020

Definice opatření OPZ 1: Zlepšení kvality sociální péče
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast A – STRAKONICKO OTEVŘENÉ
Specifický cíl: A3. Zkvalitnění života rodiny

Opatření SCLLD

A.3.7 Zlepšení kvality sociální péče

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 a zaměřuje se na podporu poskytování
vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. Cílem je sociální začlenění a
prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
za pomoci služeb poskytovaných terénní nebo ambulantní formou.

Popis cíle opatření

Opatření je zaměřeno na dostupnost sociálních služeb, které by pomohly rodinám v péči o
dlouhodobě nemocné rodinné příslušníky a tím umožnili ostatním členům rodiny nepřerušovat
zaměstnání a pokračovat dál v profesní kariéře a zároveň zklidnit osobní a rodinný život.
Nemocným pomůže udržet si alespoň základní samostatnost, a tak co nejdéle zůstávat
v rodinném prostředí bez potřeby hospitalizace. Totéž je umožněno osobám, které nejsou
schopny se o sebe postarat bez podpory další fyzické osoby. Tato péče zajistí možnost alespoň
zkráceného zaměstnání pečujícím členům rodiny. Jedná se například o osobní asistenci, terénní
pečovatelskou službu v rodinách a odlehčovací služby, včetně pobytových.
K zapojení nemocných a hendikepovaných osob do aktivit vedoucích k jejich sociální
rehabilitaci a k důstojnému životu budou sloužit navazující služby následné péče, sociálně
terapeutické dílny, odborně vedené programy pro udržení, obnovení a rozvoj sociálních
dovedností a možnost přechodu k samostatnému bydlení. Odborné sociální poradny mohou
poskytnout rodinám rady, jak se starat o nemocné v domácím prostředí. Odborné poradenství
povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a jejich ochraně od pádu do sociální sítě. Do stavu
finanční nouze nebo až do osobního bankrotu se dostávají především ohrožené skupiny obyvatel
díky nesprávným postupům v různých oblastech občanského života, což nejčastěji bývá
z neznalosti legislativy, která je nadměrně složitá a prochází neustálými změnami nebo
z neznalosti praktik podvodníků. Poradny tak pomohou integraci ohrožených skupin do
společnosti.
Opatření je provázáno s OP IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na tento program je skrze klíčovou oblast A STRAKONICKO OTEVŘENÉ, specifický cíl A3 Zkvalitnění života rodiny, a opatření, kterými

Popis provázanosti
navrhovaných opatření
a to včetně
provázanosti na ostatní
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operační programy

Priorizace
navrhovaných opatření

Popis možných
zaměření projektů

Podporované cílové
skupiny

Typy příjemců podpory
Absorpční kapacita
MAS

2014 -2020

jsou: A. 3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči, A.3.5Podpora mobilní psychiatrické péče,
A.3.6Infrastruktura pro sociální péči a služby Dále se váže na specifický cíl A4 Sociální
začleňování a boj s chudobou, opatření A.4.2 Podpora komunitních center. Výše zmíněné
aktivity v rámci IROP směřují na vznik či rozvoj infrastruktury a tím doplňují aktivity
programového rámce OPZ, které mohou navazovat na vzniklou infrastrukturu využívat ji
k některým poskytovaným službám. Dále na sebe navazují opatření A.3.7 Zlepšení kvality
sociálních služeb a A.4.1Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby,
které podporují činnost sociálních služeb a celkově se opatření váže na klíčovou oblast B –
STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B5 Zvýšení zaměstnanosti neboť podporuje
vstup nebo návrat ohrožených skupin obyvatel na trh práce.
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 6 480 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
A.3.7.1 Rozšiřování a zkvalitňování terénní pečovatelské služby
částky
A.3.7.2 Podpora plnohodnotného života hendikepovaných a sociálně
znevýhodněných spoluobčanůA.3.7.3 Odborné sociální poradenství
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobní
k opatření
výzva-rok
Částka tis. Kč
Předpokl.čerpání ŽoP
Částka tis. Kč
2017
6480
2019
2900
2020
2160
2021
1420
Projekty mohou být zaměřeny na poskytování sociálních služeb terénní a ambulantní formou a
pobytové odlehčovací služby (§44,) odborné sociální poradenství (§37), sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§65), raná péče (§54), sociální rehabilitace (§70 - pouze terénní a
ambulantní forma), sociálně terapeutické dílny (§67), služby následné péče (§64), podpora
samostatného bydlení §43, osobní asistence §39, vzdělávání pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb dle §111 a §116 odst. 9 zákona 108/2006 Sb. s cílem rozšíření a prohloubení
jejich znalostí a dovedností při práci s klienty (max. 24 hod/rok
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
- Imigranti a azylanti
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Oběti trestné činnosti
- Osoby pečující o malé děti
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Rodiče samoživitelé
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- Osoby ohrožené předlužeností
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
- Sociální pracovníci
- Neformální pečovatelé
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Na území MAS působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb se sídlem v území MAS a 8
poskytovatelů se sídlem jinde. Dále zde působí 5 poskytovatelů doprovodných služeb. Aktivně
zde působí 5 mateřských center a dalším možným žadatelem je speciální základní škola. Pět
subjektů poskytuje osobní asistenci, 2 ambulantní služby, 3 odborné sociální poradenství, 2
sociální rehabilitaci, 2 ranou péči, jeden poskytuje terénní programy, jedna je občanská poradna
a kontaktní centrum. Z monitorovací zprávy ke Komunitnímu plánu sociálních služeb na
Strakonicku vyplývá, že některé aktivity jsou nedostatečné a další je potřeba rozšířit nebo zavést
zcela nové služby, jejichž potřeba byla zjištěna analýzou.
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Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

Výsledky

2014 -2020

Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.2.2, 5.1, 5.2.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní neboť
odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením a potírá diskriminaci na základě
věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sexuální orientace a zdravotního
postižení.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální.
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů:
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 70 10
Využívání podpořených služeb, cílová hodnota: 69
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory možného počtu klientů, kterým mohou podpoření
pracovníci za pracovní dobu poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být
započteni i klienti, kteří nesplní bagatelní podporu nebo klienti anonymní.
Předpokládaný počet klientů využívajících podpořených služeb je součet
kapacit v sociálně terapeutických dílnách (20 osob), terénních službách (6
osob), sociálních službách a sociálně rehabilitačních službách (8 osob),
osobní asistenci (2 osoby), odborném sociálním poradenství ( 4 osoby),
sociálně aktivizační služby ( okamžitá kapacita 5) + klienti anonymní nebo ti,
kteří nedosáhnou bagatelní podpory (20 osob).
Definice: Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během
trvání projektu. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být
doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů
využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou
účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch
nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 10 je relevantní, pokud žadatel plánuje v rámci projektu
podpořit i anonymní klienty, klienty, u kterých není jejich totožnost známá v
potřebném rozsahu (viz Monitorovací list podpořené osoby, Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost), či žadatel předpokládá, že u části podpořených osob podpora
nepřesáhne bagatelní.
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.
6 73 10
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel. Cílová hodnota: 15
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v uvedené výši.
Definice: Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální
práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o
kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení
podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na
řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel (67315).
6 73 15
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel. Cílová hodnota:15
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v uvedené výši.
Definice:Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování
sociálních služeb, individuální plán a jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní
změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory
zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální
práce naplnila svůj účel.
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Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 70 01
Kapacita podpořených služeb, cílová hodnota: 45
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
personální podpory 5 plných úvazků pracovníků, kde se počítá s terénní a
ambulantní službou pro předpokládanou okamžitou kapacitu 45 osob,
předpokládaná okamžitá kapacita osob v sociálně terapeutických dílnách (20
osob), terénních službách (6
osob), sociálních službách a sociálně
rehabilitačních službách( 8 osob), osobní asistenci (2 osoba), odborném
sociálním poradenství ( 4 osoby), sociálně aktivizační služby ( okamžitá
kapacita 5).
Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je cca 160,- Kč/hod,
tedy cca 26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,- superhrubá mzda
(dle místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet podpořených plných
úvazků5*SHM 36000* doba trvání projektu max.36 měsíců , alokace
6 480 000. Z toho vyplývají mzdové náklady na jednoho klienta 7 200,- Kč
měsíčně.
Definice:"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba
v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či
fyzickým místem. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že
dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 01 je definován jako počet míst vyjádřený jako maximální
počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit
(omezeno fyzickým místem či personálem). U tohoto indikátoru je vhodné
uvést přepočet na pracovní úvazky pracovníků v přímé práci s
klienty/podpořenými osobami, neboli s jakými průměrnými náklady na jedno
místo služby/programu počítáte.
6 74 01
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení, cílová hodnota: 2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
vzniku dvou služeb týkajících se podpory sociálního bydlení.
Definice:Sociální služby a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly, nebo
zkvalitnily svou stávající činnost v souběhu s řešením potřeb bydlení svých
uživatelů.
6 00 00
Celkový počet účastníků, cílová hodnota 80
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory klientů užívajících sociální služby poskytovatelů, kteří
budou mít personálně podpořeno celkově 5 pracovních úvazků, které mohou
být rozdělené na částečné. Celkovou délku projektů předpokládáme max. až
36 měsíců, pak je předpokládaná výše čerpání 36*5*36000= 6480000
Předpokládaný počet klientů sociálně terapeutické dílny (počet klientů 20
stávající STD, další podpora činnosti služeb STD a fakultativních činností),
klientů terénních služeb se zdravotním postižením (předpokládaný počet 23
klientů – osob se zdravotním postižením, služby dle§37, §39, §43, §44, §64,
§70 a uživatelů sociálních služeb a aktivizačních činností pro mládež a
rodiny s dětmi (předpokládaný počet 17), podpořených pečujících osob a
zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby a sociálních
pracovníků (celkový počet 20).
Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu,
než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace
projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.
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Definice opatření OPZ 2: Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast A – STRAKONICKO OTEVŘENÉ
Specifický cíl: A4. Sociální začleňování a boj s chudobou

Opatření SCLLD

A.4.1 Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 OPZ a zaměřuje se na rozšíření nabídky
sociálních služeb nad rámec zákona č.108/2006 Sb. Cílem je sociální začlenění a prevence
sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených za pomoci
služeb poskytovaných terénní nebo ambulantní formou.
Opatření je zaměřeno na aktivity nad rámec zákona 108/2006 Sb. Na podporu pečujících osob a
neformální péče, např. péče poskytovaná v rámci rodiny nebo komunity osobami blízkými,
podpůrné služby pro pečující osoby (sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a
specifické poradenství, podpůrné sociální služby), podporuje aktivity a programy sekundární a
terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky
(mimo zdravotnické služby a péči).
Dále je opatření zaměřeno na pomoc mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného
bydlení, služby pro usnadnění přechodu do nechráněného prostředí trhu práce a samostatného
bydlení, předcházení ekonomické nestability osob s cílových skupin (pracovní a dluhové
poradenství). Opatření podporuje i aktivity pro boj proti diskriminaci cílových skupin,
zajišťování motivačních programů, přispívajících k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního
vyloučení.
Mezi podporované doplňkové aktivity místních subjektů, působících v oblast sociálního
začleňování, např. koordinace a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb.
Opatření podporuje i doplňkové aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří
vykonávají přímou práci s klienty (maxim. 24 hodin za rok), aby se sociální práce zkvalitňovala.
Opatření je provázáno s OP IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na tento program je skrze klíčovou oblast A STRAKONICKO OTEVŘENÉ, specifický cíl A3 Zkvalitnění života rodiny, a opatření, kterými
jsou: A. 3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči, A.3.5Podpora mobilní psychiatrické péče,
A.3.6Infrastruktura pro sociální péči a služby Dále se váže na specifický cíl A4 Sociální
začleňování a boj s chudobou, opatření A.4.2 Podpora komunitních center. Výše zmíněné
aktivity v rámci IROP směřují na vznik či rozvoj infrastruktury a tím doplňují aktivity
programového rámce OPZ, které mohou navazovat na vzniklou infrastrukturu využívat ji
k některým poskytovaným službám. Dále na sebe navazují opatření A.3.7 Zlepšení kvality
sociálních služeb a A.4.1Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby,
které podporují činnost sociálních služeb a celkově se opatření váže na klíčovou oblast B –
STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B5 Zvýšení zaměstnanosti neboť podporuje
vstup nebo návrat ohrožených skupin obyvatel na trh práce.
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 2 592 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
A.4.1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti činností vedoucích k sociální inkluzičástky
podpora bydlení
A.4.1.2 Provoz sítě návazných sociálních aktivit
A.4.1.3 Integrace ohrožených skupin do společnosti
A.4.1.4 Vzdělávání pracovníků v činnostech vedoucích k sociálnímu
začleňování
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobní
k opatření
výzva-rok
Částka tis.Kč
Předpokl.čerpání ŽoP
Částka tis.Kč
2017
2592
2019
1080
2020
864
2021
648
Projekty mohou být zaměřeny na aktivity k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných opatření
a to včetně
provázanosti na ostatní
operační programy

Priorizace
navrhovaných opatření

Popis možných
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Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

2014 -2020

prostředí při vstupu do života (např. pocházejících z náhradní rodinné péče), aktivity a programy
sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a rodinné
příslušníky, aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin a vzdělávání pracovníků
organizací, které s nimi přímo pracují s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností
při práci s klienty (max.24 hod./rok) aktivizační, asistenční a motivační programy na získávání
základních sociálních a profesních dovedností, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické
nestability, posílení finanční gramotnosti, dluhové poradenství, podpora neformální péče a
sdílené péče, aktivity na rozvoj sociálního, dostupného, prostupného bydlení atp., podpora
výkonu sociální práce. Viz. výše – opatření financovaná z alokované částky
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
- Imigranti a azylanti
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Oběti trestné činnosti
- Osoby pečující o malé děti
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Rodiče samoživitelé
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- Osoby ohrožené předlužeností
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
- Sociální pracovníci
- Neformální pečovatelé
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 (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
Typy příjemců budou specifikovány ve výzvě MAS.
Na území MAS působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb se sídlem v území MAS a 8
poskytovatelů se sídlem jinde. Dále zde působí 5 poskytovatelů doprovodných služeb. Aktivně
zde působí 5 mateřských center a dalším možným žadatelem je speciální základní škola. Pět
subjektů poskytuje osobní asistenci, 2 ambulantní služby, 3 odborné sociální poradenství, 2
sociální rehabilitaci, 2 ranou péči, jeden poskytuje terénní programy, jedna je občanská poradna
a kontaktní centrum. Z monitorovací zprávy ke Komunitnímu plánu sociálních služeb na
Strakonicku vyplývá, že některé aktivity jsou nedostatečné a další je potřeba rozšířit nebo zavést
zcela nové služby, jejichž potřeba byla zjištěna analýzou.
Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 5.1, 5.2.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní neboť
odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením a potírá diskriminaci na základě
věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sexuální orientace a zdravotního
postižení.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů:
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
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Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 70 10
Využívání podpořených služeb, cílová hodnota: 18
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory možného počtu klientů, kterým mohou podpoření
pracovníci za pracovní dobu poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být
započteni i klienti, kteří nesplní bagatelní podporu nebo klienti anonymní.
Předpokládaný počet klientů využívajících podpořené služby, je součet
účastníků aktivit a programů sekundární a terciární prevence pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky mimo
zdravotní služby a péči (5 osob), aktivity zaměřené na podporu pečujících
osob a neformální péči, domácí paliativní péči( 6 osob) rozvoj sociálního
bydlení (4 osoby), vzdělávání pracovníků organizací (3 osoby).
Definice: Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během
trvání projektu. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být
doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů
využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou
účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch
nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 10 je relevantní, pokud žadatel plánuje v rámci projektu
podpořit i anonymní klienty, klienty, u kterých není jejich totožnost známá v
potřebném rozsahu (viz Monitorovací list podpořené osoby, Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost), či žadatel předpokládá, že u části podpořených osob podpora
nepřesáhne bagatelní
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.
6 73 10
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel. Cílová hodnota:6
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory činností mimo zákon č.108/2006 o sociálních službách v uvedené
výši.
Definice: Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální
práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o
kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení
podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na
řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel (67315)
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 70 01
Kapacita podpořených služeb, cílová hodnota: 15
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
personální podpory 2 plných úvazků pracovníků, kde se počítá se službou
nad rámec zákona 108. Aktivity a programy sekundární a terciární prevence
pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
a jejich rodinné
příslušníky mimo zdravotní služby a péči (5 osob), aktivity zaměřené na
podporu pečujících osob a neformální péči, domácí paliativní péči (6 osob)
rozvoj sociálního bydlení (4 osoby).
Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je cca 160,- Kč/hod,
tedy cca 26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,- superhrubá mzda
(dle místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet podpořených plných
úvazků2 *SHM36000* doba trvání projektu = max. až 36 měsíců, alokace na
personální podporu 2 592 000. Z toho vyplývají náklady na jednoho klienta,
4800,-Kč měsíčně.
Definice:"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba
v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či
fyzickým místem. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že
dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 01 je definován jako počet míst vyjádřený jako maximální
počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit
(omezeno fyzickým místem či personálem). U tohoto indikátoru je vhodné
uvést přepočet na pracovní úvazky pracovníků v přímé práci s
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klienty/podpořenými osobami, neboli s jakými průměrnými náklady na jedno
místo služby/programu počítáte.
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení, cílová hodnota: 2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory dvou sociálních služeb týkajících se bydlení.
Definice: Sociální služby a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly, nebo
zkvalitnily svou stávající činnost v souběhu s řešením potřeb bydlení svých
uživatelů.
Celkový počet účastníků, cílová hodnota32
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory klientů užívajících sociální služby poskytovatelů, kteří
budou mít personálně podpořeny celkově 2 pracovní úvazky, které mohou
být rozdělené na částečné.
Průměrnou celkovou délku projektů
předpokládáme max.až 36 měsíců, pak je předpokládaná výše čerpání 36
*2*36000= 2 592 000,- Kč. Aktivity a programy sekundární a terciární
prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, a jejich rodinné
příslušníky mimo zdravotní služby a péči (8 osob), aktivity zaměřené na
podporu pečujících osob a neformální péči (10 osob), domácí paliativní péči
(7 osob) rozvoj sociálního bydlení (4 osoby), vzdělávání pracovníků
organizací (3 osoby).
Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu,
než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace
projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.

Definice opatření OPZ 3: Podpora sociálního začleňování
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast C– STRAKONICKO ŽIVÉ
Specifický cíl: C2 Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel

Opatření SCLLD

C.2.1. Podpora sociálního začleňování

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 a zaměřuje se na podporu poskytování
sociálních služeb navazujících na registrované sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. a
podporu činností směřujících k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených za pomoci činností komunitního
charakteru.

Popis cíle opatření

Opatření je zaměřeno na vytvoření podmínek prevence sociálního vyloučení a vytvoření
možností pro začlenění již vyloučených sociálních skupin obyvatel a zvýšení jejich
uplatnitelnosti v životě současné společnosti. Zapojení obyvatel s hendikepem do občanských
aktivit významně podpoří jejich sociální začlenění, účast ve vzdělávacích programech posílí
rozvoj intelektu a nabývání potřebných vědomostí. To vše pak zvyšuje zaměstnatelnost
vyloučených či ohrožených osob a vytváří příležitost k lepší pozici v hledání uplatnění na trhu
práce.
Pro osoby psychicky postižené zajistí sociálně orientovaná komunitní centra prostor pro
pravidelnou sociální službu odborníků, aby se bez této péče nestaly časem hrozbou pro místní
komunitu.
Bude pro ně vyčleněn určitý časový úsek v harmonogramu programu činnosti komunitního
centra, ve kterém se tyto osoby nebudou setkávat s dalšími uživateli služeb v komunitním centru,
zejména dětmi. Práci s těmito klienty centra bude zajišťovat pracovník v sociálních službách dle
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zákona 108, se kterým bude sjednán vhodný typ pracovního poměru. Dále bude opatření
zaměřeno na environmentální aktivity místních iniciativ a neformálních sdružení obyvatel
v oblasti společného zvelebování veřejných ploch, životního prostředí v území bydliště, čištění
přírodních lokalit a udržování přírodních prvků nebo zakládání komunitních zahrad. Pozornost
bude věnována i multikulturním aktivitám místních obyvatel, které budou mít zájem organizovat
nebo i realizovat někteří členové místní komunity pro ostatní členy a činnostem podporujícím
mezigenerační setkávání, spolupráci místní komunity i sousedskou výpomoc různého druhu
potřebným spoluobčanům. Bude tím podporována sounáležitost s místem a občanské soužití.
Současně je opatření zaměřeno na výchovně vzdělávací aktivity, které budou sloužit ke
zlepšování schopností obyvatel pro uplatnění na trhu práce. Zajištění kvalitní nabídky zájmového
vzdělávání prostřednictvím vhodných programů podle aktuálních potřeb povede ke zvyšování
dovedností všech věkových kategorií obyvatel a k rozvoji individuálních schopností dětí a
mládeže prostřednictvím mimoškolního vzdělávání a motivačních seminářů. To znamená
současně i vytvoření podmínek prevence sociálního vyloučení a možností pro začlenění již
vyloučených sociálních skupin obyvatel a zvýšení jejich uplatnitelnosti v životě současné
společnosti.
Opatření je provázáno s OP IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na tento program je skrze klíčovou oblast C STRAKONICKO ŽIVÉ, specifický cíl C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas a
opatření C.1.2Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání a klíčovou oblastí A
STRAKONICKO OTEVŘENÉ, specifický cíl A4 Sociální začleňování a boj s chudobou a
opatřením A.4.2Vznik a rozvoj komunitních center. Výše zmíněné aktivity v rámci IROP
směřují na vznik či rozvoj infrastruktury a tím doplňují aktivity programového rámce OPZ, které
mohou navazovat na vzniklou infrastrukturu a využívat ji k některým poskytovaným službám.
Dále souvisí s opatřeními A.3.7 Zlepšení kvality sociálních služeb a A.4.1 Rozšíření nabídky
péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby, které podporují činnost sociálních služeb a
celkově se váže na klíčovou oblast B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B5
Zvýšení zaměstnanost neboť podporuje vstup nebo návrat ohrožených skupin obyvatel na trh
práce.
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 1 296 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
C.2.1.1 Činnost komunitních center Podpora sociální práce v komunitních
částky
centrech
C.2.1.2 Aktivity zaměřené na sounáležitost s místem a občanské soužití –
kulturní aktivity, environmentální aktivity,
C.2.1.3 Výchovně vzdělávací aktivity
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobní
k opatření
výzva-rok
Částka tis.Kč
Předpokl.čerpání ŽoP
Částka tis. Kč
2018
1296
2019
108
2020
432
2021
432
2022
324
Projekty mohou být zaměřeny na aktivity k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného
prostředí při vstupu do života (např. pocházejících z náhradní rodinné péče), aktivity a programy
sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a rodinné
příslušníky, aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin a vzdělávání pracovníků
organizací, které s nimi přímo pracují s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností
při práci s klienty (max. 24 hod./rok), aktivizační, asistenční a motivační programy na získávání
základních sociálních a profesních dovedností, , aktivity zaměřené na předcházení ekonomické
nestability, posílení finanční gramotnosti, dluhové poradenství, podpora neformální péče a
sdílené péče, aktivity na rozvoj sociálního, dostupného, prostupného bydlení atp., podpora
výkonu sociální práce. Projekty mohou být zaměřeny na výchovně vzdělávací aktivity, např.
doučování, motivační semináře zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, aktivity zaměřené
na zvelebování ŽP, společná kultivace ploch, podpora mezigeneračního setkávání, soužití, kluby,
jarmarky,…vše co zamezí sociálnímu vyloučení komunity.
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
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Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

Výsledky

2014 -2020

- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- Imigranti a azylanti
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Oběti trestné činnosti
- Osoby pečující o malé děti
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Rodiče samoživitelé
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- Osoby ohrožené předlužeností
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
- Sociální pracovníc
- Pracovníci v sociálních službách
- Neformální pečovatelé
- 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 s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě 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 jinak znevýhodněné - azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku,
osoby před propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé
- 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)
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 (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva – družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
Typy příjemců budou specifikováni ve výzvě MAS.
Na území MAS působí 5 mateřských center. Komunitní centra nemají dostatečnou kapacitu,
neboť zde žádné nepůsobí. V průběhu sběru analytických podkladů byl zjištěn zájem o vznik
minimálně dvou záměrů o jejich zřízení. Je zájem o zavedení, provoz komunitního centra a
komunitní sociální práce. Dalším možným žadatelem je speciální základní škola a
římskokatolická církev. Zájemci mohou být i z řad poskytovatelů sociálních služeb.
Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.2, 5.1.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní, neboť
odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením a potírá diskriminaci na základě
věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sexuální orientace a zdravotního
postižení.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů:
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
Indikátory výsledku
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Kód NČI2014+
6 70 10

6 73 10

2014 -2020

Název indikátoru
Využívání podpořených služeb,cílová hodnota: 50
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory možného počtu klientů, kterým mohou podpoření
pracovníci za pracovní dobu poskytnout požadovanou službu. Mohou zde být
započteni i klienti, kteří nesplní bagatelní podporu nebo klienti anonymní.
Předpokládaný počet klientů využívajících podpořené služeb je součet
kapacit obou komunitních center (10+10) + klienti anonymní nebo ti, kteří
nedosáhnou bagatelní podpory (30 osob)
Definice:Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během
trvání projektu. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být
doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů
využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou
účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch
nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 10 je relevantní, pokud žadatel plánuje v rámci projektu
podpořit i anonymní klienty, klienty, u kterých není jejich totožnost známá v
potřebném rozsahu (viz Monitorovací list podpořené osoby, Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
zaměstnanost), či žadatel předpokládá, že u části podpořených osob podpora
nepřesáhne bagatelní
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel. Cílová hodnota:4
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory činnosti komunitních center.
Definice: Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální
práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o
kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení
podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na
řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený
indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž
služba naplnila svůj účel (67315)

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 70 01
Kapacita podpořených služeb, cílová hodnota: 20
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
personální podpory 1 plného pracovního úvazku rozděleného na dva
poloviční, kde se počítá s předpokládanou okamžitou kapacitou 10 klientů
na jednoho pracovníka (předpokládaná okamžitá kapacita 10 osob jednoho
KC) ve službách poskytovaných nad rámec zákona 108/2004 Sb. a
činnostech, které je možné v komunitních centrech mimo aktivit
přispívajících k řešení sociálních problémů komunit podporovat. Průměrná
hrubá mzda pracovníka v sociálních službách je cca 160,- Kč/hod, tedy cca
26 900,- Kč hrubá mzda měsíčně, cca 36 000,- superhrubá mzda ( dle
místních zdrojů). Výpočet potřebné alokace: počet podpořených plných
úvazků1*SHM36000* doba trvání projektu max. až 36 měsíců= 1296000
Kč. Z toho vyplývají náklady na jednoho klienta 1 800,- Kč měsíčně.
Definice "Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba
v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či
fyzickým místem. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že
dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 01 je definován jako počet míst vyjádřený jako maximální
počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli obsloužit
(omezeno fyzickým místem či personálem). U tohoto indikátoru je vhodné
uvést přepočet na pracovní úvazky pracovníků v přímé práci s
klienty/podpořenými osobami, neboli s jakými průměrnými náklady na jedno
místo služby/programu počítáte.
5 51 02
Počet podpořených komunitních center, cílová hodnota: 2
Komentář: předpokládáme, že bude podpořen provoz min. 2 komunitních
center (jejich vznik je plánován v rámci Programového rámce IROP SCLLD
v letech 2018/2019)
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Definice: Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které
vzniklo za účelem uskutečňování aktivit komunitní sociální práce. Aktivity
realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy
komunitní sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech
komunitního centra či jinak veřejně deklarované (principy aktivizace,
participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce, sdílení
zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování
nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v
komunitním centru utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s
cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku.
6 00 00

Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 20
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
personální podpory 1 plného pracovního úvazku rozděleného na dva
poloviční, kde se počítá s předpokládanou okamžitou kapacitou 10 klientů
na jednoho pracovníka (předpokládaná okamžitá kapacita 10 osob jednoho
KC) ve službách poskytovaných nad rámec zákona 108/2004 Sb. a
činnostech, které je možné v komunitních centrech mimo aktivit
přispívajících k řešení sociálních problémů komunit podporovat.
Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu,
než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace
projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při
stanovení cílových hodnot u indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet
z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v rámci jeho úvazku.

Definice opatření OPZ 4: Aktivity na trhu práce
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ
Specifický cíl: B5.Zvýšení zaměstnanosti

Opatření SCLLD

B.5.1 Aktivity na trhu práce

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ
Popis cíle opatření

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 OPZ a zaměřuje se na podporu zaměstnanosti
skupin osob ohrožených nezaměstnaností.

Popis provázanosti
navrhovaných opatření
a to včetně
provázanosti na ostatní
operační programy

Toto opatření je zaměřeno na podporu uplatnitelnosti ohrožených skupin osob na trhu práce,
umožnění osobnostního růstu ženám z důvodu vyrovnání příležitostí na trhu práce s muži a
příprava na zaměstnání, kde je umožněna flexibilní forma práce, která umožní skloubení
rodinných povinností s pracovními. Zároveň toto opatření podporuje vzdělávání pro začínající
podnikatele, kteří pak mohou založit a rozvinout svoje podnikání a tím přispět k zaměstnanosti
svojí vlastní, své rodiny a případně dalších zaměstnanců.
Opatření je provázáno s OP IROP PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na tento program je skrze klíčovou oblast C STRAKONICKO ŽIVÉ, specifický cíl C.1 Dostupnost zařízení pro vzdělávání a volný čas
opatření C.1.2 Rozvoj infrastruktury pro doplňkové vzdělávání a specifický cíl A4 Sociální
začleňování a boj s chudobou, opatřeníA.4.2 Vznik a rozvoj komunitních center. Dále souvisí s
opatřeními A.3.7Zlepšení kvality sociální práce a A.4.1Rozšíření nabídky péče a služeb pro
sociálně znevýhodněné osoby. Výše zmíněné aktivity v rámci IROP směřují na vznik či rozvoj
infrastruktury a tím doplňují aktivity programového rámce OPZ, které mohou navazovat na
vzniklou infrastrukturu a využívat ji k některým poskytovaným službám a činnostem a
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Priorizace
navrhovaných opatření

Popis možných
zaměření projektů

Podporované cílové
skupiny

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

2014 -2020

podporuje klíčovou oblast B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B5 Zvýšení
zaměstnanosti opatření B.5.2 Podpora zaměstnávání pro sociální podniky, neboť podporuje vstup
nebo návrat ohrožených skupin obyvatel na trh práce..
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 1 200 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
B.5.1.1 Podpora zapojování osob na trh práce
částky
B.5.1.2 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
B.5.1.3 Zvyšování rovnosti mužů a žen na trhu práce
B.5.1.4 Vzdělávání pro skupiny začínajících podnikatelů
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobní
k opatření
výzva-rok
Částka tis.Kč
Předpokl.čerpání ŽoP
Částka tis.Kč
2018
1200
2019
500
2020
400
2021
300
Vytváření podmínek pro uplatnění cílové skupiny na trhu práce, formou mzdových příspěvků
bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek.
Dále bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku
apod. Viz. výše – opatření financovaná z alokované částky.
- 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. splňují alespoň dvě z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let
- 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 (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
Typy příjemců budou specifikováni ve výzvě MAS.
Analýzou byl zjištěn zájem ze strany možných příjemců, a proto byla tato podpora zařazena do
Programového rámce OPZ. Výše zmíněná podpora je určena na vzdělávání a udržení pracovníků
na pracovním místě. Zaměstnavatel nemusí být jen sociální podnik, ale zaměstnavatel
všeobecně. V regionu MAS působí Jihočeská hospodářská komora a Agrární komora, jejichž
prostřednictvím je možné informovat více zaměstnavatelů o možnostech využití podpory pro své
zaměstnance podpořit tak žadatele.
Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.1.4, 5.1, 5.2, 5.3.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní, neboť
odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením a potírá diskriminaci na základě
věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sexuální orientace a zdravotního
postižení.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální.
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
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Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
5 01 30
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce, cílová hodnota: 4
Komentář: předpokládáme, že bude realizována finanční podpora firmám,
které zaměstnají osobu z CS flexibilní formou práce dle úvazku.
Definice:Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo
stálou provozovnu
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo
kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
b) flexibilní (20 hodin týdně)
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu
týdne)
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s
další osobou)
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s
docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti,
kde tato forma doposud nebyla zavedena)
CS: Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu
nezaměstnaná, neaktivní, nebo měla nižší úvazek.
6 27 00
Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti včetně OSVČ. Cílová
hodnota:2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory flexibilních forem práce v uvedené výši.
Definice:Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF,
které jsou po ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po
ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti
na projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace.
6 26 00
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti. Cílová hodnota:4
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené
hodnotě v souvislosti s podporou vzdělávání pro skupiny podnikatelů.
Definice: Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na
ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního
prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy
kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru
v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu
na počet získaných kvalifikací.
6 28 00
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo
jsou zaměstnaní a to i OSVČ. Cílová hodnota:2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory poradenství a odborných služeb a výše uvedený počet osob si
bude díky podpoře aktivně vyhledávat uplatnění na trhu práce.
Definice:Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako
znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou
vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26
a C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení
účasti v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní
účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle
indikátoru C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy
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po ukončení své účasti”
“rozšiřují si kvalifikaci” je definováno dle indikátoru C/ESF/26 “účastníci,
kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti”
“jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je definováno dle indikátoru C/ESF/27
“Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti”
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
5 01 05

6 00 00

Název indikátoru
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce, cílová
hodnota: 3
Komentář: předpokládáme, že bude realizováno ve vazbě na indikátor
50130 a flexibilní formy práce se podaří zavést alespoň u 3
zaměstnavatelů.
Definice: Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo
stálou provozovnu
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo
kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
b) flexibilní (20 hodin týdně)
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu
týdne)
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s
další osobou)
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s
docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti,
kde tato forma doposud nebyla zavedena)
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce
před zahájením projektu nevyužíval.
Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 4
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
uplatnění podpory pro firmy, které zaměstnají osoby z CS flexibilní formou
práce. Kalkulace: Za předpokladu 150,- Kč hrubé mzdy/hod. je měsíční
hrubá mzda 25 200,- Kč a superhrubá mzda cca 33 800,- Kč.
Předpokládáme, že mohou být podpořeny 3 projekty (minim.částka na
projekt je 400 000 Kč) což může představovat 4 pracovní místa, záleží na
zvolené formě práce. Celková alokace na opatření je 1 200 000,- Kč.
Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci
projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu
započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora
je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové
skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku,
školení, odborné praxe apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší
podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku
realizace projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.

Definice opatření OPZ 5: Podpora zaměstnávání pro sociální podniky
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ
Specifický cíl: B5. Zvýšení zaměstnanosti

Opatření SCLLD

B.5.2 Podpora zaměstnávání pro sociální podniky

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ
Popis cíle opatření

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 OPZ a zaměřuje se na podporu sociálního
podnikání, aby došlo ke vzniku a rozvoji zaměstnávání ohrožených cílových skupin, které se
zapojí do stávajících nebo nových podnikatelských aktivit žadatelů.
Toto opatření je zaměřeno na podporu zaměstnávání ohrožených cílových skupin
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Popis provázanosti
navrhovaných opatření
a to včetně
provázanosti na ostatní
operační programy

Priorizace
navrhovaných opatření

Popis možných
zaměření projektů

Podporované cílové
skupiny

2014 -2020

prostřednictvím sociálního podnikání. Umožní jejich zapojení do pracovního procesu podle
jejich schopností, sníží jejich finanční závislost na sociálních dávkách a zároveň tak pomůže
snížit nároky na státní rozpočet. Mimo to sociální zaměstnávání zvýší kvalitu života cílových
skupin – zvýší se jejich samostatnost, najdou smysl života s vědomím své potřebnosti pro
společnost. V území se pak může vyřešit řada drobných problémů, kterým se klasické firmy
zaměřené pouze na zisk nedokážou věnovat. Prostřednictvím tohoto opatření bude podpořen
vznik nového způsobu zaměstnávání a nového přístupu k řešení specifických místních problémů
v globalizované společnosti. Podpořen bude vznik nebo rozvoj integračního i environmentálního
sociálního podniku.
Opatření je provázáno s opatřením klíčové oblasti C - STRAKONICKO ŽIVÉ, specifický cíl C.2
Zlepšení postavení ohrožených skupin obyvatel, kterým je: C.2.1 Podpora sociálního
začleňování a klíčové oblasti A STRAKONICKO OTEVŘENÉ specifický cíl A4 Sociální
začleňování a boj s chudobou, opatření A.4.1 Rozšíření nabídky sociální péče a služeb Dále se
váže s opatřeními klíčové oblasti B - STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B. 3
Rozvoj podnikání, opatření B.3.1 Zahájení a rozvoj nezemědělských činností pro nezemědělské
i zemědělské podnikatele z (PRV). Dále je provázáno s OP IROP PO 4 Komunitně vedený
místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na tento program je
skrze B.3.2 Podpora sociálního podnikání. Všechna výše zmíněná opatření směřují k začleňování
skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a podporují zapojení se do pracovního
procesu.
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 1 250 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
B.5.2.1 Sociální podnikání a zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených
částky
osob
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobník
opatření
výzva-rok
Částka tis Kč.
Předpokl.čerpání ŽoP
Částka tis.Kč
2019
1250
2020
677
2021
573
Projekty mohou být zaměřeny na vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny, na
vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních pracovníků sociálního
podniku, marketing sociálního podniku, provozování sociálního podnikání, rozšíření o nový
obor, nově zřízená živnost stávajícího podniku, personální a produkční zvýšení kapacity
sociálního podniku.
Nelze podporovat sociální podnik zaměřený na zemědělskou prvovýrobu.
- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
- Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 rok)
- Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR
dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)
- Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
- Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12
měsíců po opuštění výkonu trestu)

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita
MAS
Vliv opatření na
naplňování

- Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
15, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)
- Nestátní neziskové organizace
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
Typy příjemců budou specifikováni ve výzvě MAS.
Analýzou byl zjištěn zájem ze strany možných příjemců o vytvoření nějaké formy sociálního
podniku, a proto byla tato podpora zařazena do Programového rámce OPZ. Byl zjištěn zájem o
založení minimálně dvou sociálních podniků a ty by mohly finanční prostředky využít.
Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.1.4, 5.1, 5.2, 5.3.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní neboť
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odstraňuje vyloučení skupin ohrožených sociálním vyloučením a potírá diskriminaci na základě
věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, sexuální orientace a zdravotního
postižení.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je neutrální
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů:
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
Název indikátoru
1 02 11
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po
Neprojektový
ukončení podpory, cílová hodnota: 1
indikátor
Komentář: Předpokládáme fungování jednoho podniku
Definice: Indikátor je výsledkový, neboť fungování sociálního podniku i po
ukončení podpory naznačuje, že se mu podařilo dosáhnout soběstačnosti a
zároveň stále vykonává svůj společensky prospěšný účel, což je smysl
intervence. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj.
právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást, nebo
fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl formulovaný v
zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku
(ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní
prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající
společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj
sociálního podniku (TESSEA 2011:14–16). V jednotlivých výzvách bude
definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky
vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy. "Vzniklých díky
podpoře" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze
strany podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost
sociálního podniku v jakkoli srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci
získal. "Fungují i po ukončení podpory" znamená, že sociální podnik
pokračuje ve své činnosti rok po ukončení podpory ve srovnatelném rozsahu,
jako na konci podpory. "Srovnatelnost" v rozsahu bude dodefinována v
evaluace, v rámci které se budou sledovat její hodnoty. Indikátor je zamýšlen
primárně pro sledování efektů podpory u sociálních podniků obecných, u
kterých se, na rozdíl od těch integračních, nedají tak dobře použít indikátory
na úrovni jednotlivců.
6 27 00
Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti včetně OSVČ. Cílová hodnota:2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené
hodnotě v souvislosti s podporou zaměstnávání pro sociální podniky.
Definice: Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF,
kteří jsou po ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po
ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na
projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace.
6 26 00
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti. Cílová hodnota:1
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené
hodnotě v souvislosti s podporou zaměstnávání pro sociální podniky.
Definice: Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na
ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního
prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy
kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v
dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na
počet získaných kvalifikací.
6 28 00
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní a to i OSVČ. Cílová hodnota:2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn ve výše uvedené
hodnotě v souvislosti s podporou zaměstnávání pro sociální podniky.
Definice: Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako
znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou
vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a
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C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení
účasti v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní
účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle indikátoru
C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení
své účasti”
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
1 02 13
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, cílová hodnota: 1
Komentář: Předpokládáme, že pomocí podpory může vzniknout 1 sociální
podnik.
Definice: Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“,
založený dle výzvy, který splňuje společensky prospěšný cíl formulovaný
v zakládacích dokumentech a který splňuje principy sociálního podniku
(ekonomický, sociální, environmentální a lokální prospěch),viz výzva č.47
sady rozpoznávacích znaků- přílohy výzvy.
6 00 00
Celkový počet účastníků, cílová hodnota: 2
Komentář: Předpokládáme podporu 2 plných pracovních úvazků, které
mohou být rozděleny na částečné pracovní úvazky, kdy uvažovaná průměrná
hodinová mzda je 150 Kč/hod, pak hrubá mzda představuje částku cca 25
200,- Kč, superhrubá cca 33 800-, Kč za měsíc. Předpokládáme celkový
počet měsíců trvání podpory max. až 24, kdy minimální výše způsobilých
výdajů na projekt je 400 000,- Kč.
Definice: Zaměstnanci sociálního podniku, kteří v rámci projektu získali
jakoukoliv formu podpory přesahující bagatelní hranici. Každá podpořená
osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou. Započítávají se všechny
podpory zaměstnance z cílové skupiny jako je zaměstnávání, vzdělávání,
psychosociální podpora apod. Pokud zaměstnanec z cílové skupiny vykonává
pracovní pozici spadající do nepřímých nákladů (např. finanční manažer),
pak je rovněž vykazován v indikátoru 60000. Do indikátoru se započítává i
člen realizačního týmu z CS( mistr,marketér atp.), ,jehož mzdové náklady
jsou hrazeny z kap.6-přímé podpory.

Definice opatření OPZ 6: Podpora prorodinných aktivit
Specifický cíl SCLLD

Klíčová oblast A – STRAKONICKO OTEVŘENÉ
Specifický cíl: A.3 Zkvalitnění života rodiny

Opatření SCLLD

A.3.3 Podpora prorodinných aktivit

Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření je v souladu se Specifickým cílem 2.3.1 OPZ a zaměřuje se na podporu prorodinných
aktivit tak, aby došlo k co největšímu souladu mezi profesním a rodinným životem a umožnilo
rodičům, především matkám zapojit se na trh práce a předešlo tak jejich hrozícímu sociálnímu
vyloučení.
Opatření je zaměřeno na podporu zlepšení situace rodin s dětmi tím, že pomáhá rodičům
neomezovat svoji pracovní dobu z důvodu péče o děti. Pomáhá zajistit provoz zařízení, která
navštěvují děti zaměstnaných rodičů, kde mohou děti trávit čas po skončení školního vyučování
nebo před jeho začátkem. Děti v předškolním věku mohou být umístěny v předškolním zařízení,

Popis cíle opatření
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kde se ně odborně postarají. Chrání tak rodiče před ztrátou pracovního místa nebo umožňuje jeho
nalezení, a to kterémukoliv z rodičů. Důraz klade i na odbornost péče o děti v zařízeních.
Podporuje zároveň udržení celistvosti rodiny zajištěním pomoci s řešením krizových situací
v rodině.
Opatření je provázáno s investičními opatřeními Programového rámce PRV, klíčové oblasti BSTRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ, specifický cíl B3 Rozvoj podnikání, B.3.1 Zahájení a rozvoj
nezemědělských činností pro zemědělské a nezemědělské podnikatele a je provázáno s OP IROP
PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba
na tento program je skrze opatření B.3.2 Podpora sociálního podnikánía prostřednictvím klíčové
oblasti A –STRAKONICKO OTEVŘENÉ, specifický cíl A.3 Zkvalitnění života rodiny, opatření
A.3.1 Podpora zařízení doplňujících kapacitu institucionálních forem zařízení A.3.2 Zvyšování
kvality infrastruktury MŠ a rozšiřování kapacit A.3.4 Infrastruktura pro zdravotní péči A.3.5
Podpora mobilní psychiatrické péčeA.3.6 Infrastruktura pro sociální péči a služby.Výše zmíněné
aktivity v rámci IROP směřují na vznik či rozvoj infrastruktury a tím doplňují aktivity
programového rámce OPZ, které mohou navazovat na vzniklou infrastrukturu a využívat ji
k některým poskytovaným službám a činnostem.Opatření je provázáno s klíčovou aktivitou A –
STRAKONICKO OTEVŘENÉ, specifickým cílem A.3 Zkvalitnění života rodiny, opatřením
A.3.7 Zlepšení kvality sociální péče. Všechna výše zmíněná opatření mají za cíl celkově zlepšit
situaci rodin a usnadnit jim život.
a)Opatření
Na opatření je alokována celková částka 2 662 000 a budou podpořeny tyto
financovaná
aktivity:
z alokované
A.3.3.1 Provoz školních klubů a družin
částky
A.3.3.2 Provoz dětských skupin
A.3.3.3 Provozování příměstských táborů
A.3.3.4 Společná doprava dětí do a ze zařízení
A.3.3.5 Vzdělávání pečujících osob
b)Opatření
Zkušenost z ukončeného plánovacího období je taková, že vlivem rozšíření
financovaná
povědomí, že lze v místě působení žadatele získat na svou činnost podporu,
z alokované
zvýší se zájem žadatelů o podporu a bude možné případné navýšení
částky v případě
alokované částky v regionu využít nadále na výše zmíněné aktivity.
navýšení
alokace=zásobní
k opatření
výzva-rok
Částka tis. Kč
Předpokl. čerpání ŽoP Částka tis.Kč
2017
2662
2018
887
2019
888
2020
665
2021
222
Projekty mohou být zaměřeny na úpravu zařízení pro provoz dětských skupin dle zákona
č.247/2014 Sb., na provoz dětských skupin, pečujících osob, rekvalifikace, přípravu a realizaci
dalšího vzdělávání včetně zkoušky, podporu pracovního uplatnění. Podpora zařízení, která
doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny,
kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin s cílem usnadnění
rodičům péči o děti v čase jejich zaměstnání a tematicky zaměřené na klíčová témata
vzdělávání.
-Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
-osoby pečující o malé děti
- osoby pečující o jiné závislé osoby
- 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 (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové
sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
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Typy příjemců budou specifikovány ve výzvě MAS.
Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií

Výsledky

Analýzou byla zjištěna potřeba rozšířit a podpořit zařízení, která se věnují dětem v jejich volném
čase mimo školu a také zařízení, která pomohou rodičům postarat se o děti v době, kdy oni plní
své pracovní povinnosti. V území MAS je zájem o pořádání příměstských táborů ze strany
spolků (cca 7 subjektů), provoz dětských skupin mimo MŠ (cca 2 subjekty), rozšíření činnosti
klubů a byla ze strany poskytovatelů služeb pro rodiče zaznamenána poptávka po pracovnících,
kteří pomáhají pedagogům a dětem se vzděláváním a pobytem v zařízeních ať už školních nebo
mimoškolních. Ze strany škol byl zájem o úpravu provozu školních družin, kterých je v území
MAS 11. Vhodnými subjekty pro založení dětské skupiny jsou i podniky s více než 100
zaměstnanci, které se v regionu MAS nacházejí.
Potřeba podpory je obsažena v kapitolách 2.3, 5.1, 5.2, 5.3.
Vliv opatření na horizontální téma udržitelný rozvoj je neutrální.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní neboť
umožňuje návrat na trh práce oběma rodičům.
Vliv opatření na horizontální téma rovné příležitosti mužů a žen je pozitivní neboť podporuje
matkám s dětmi snazší návrat do zaměstnání a úpravu pracovních povinností v souladu
s rodinným životem.
Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji
poskytované finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování
cílů opatření a s tím zároveň SCLLD. Preferenční kritéria pro výběr budou zpracována na
základě těchto principů:
Využívání integračních procesů, inovativních prvků a metod
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 01 10

Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku, cílová
hodnota 25
Komentář: Předpokládáme, že prostřednictvím realizace projektů bude moci
využívat podpořené zařízení pro děti předškolního věku 25 osob. Plánujeme
podpořit 2 zařízení o kapacitě 1x10 a 1x15 dětí.
Definice: Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti
předškolního věku, tj. zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu.
"Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního věku, které
mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič
jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení
umístěno, do práce.
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce, cílová hodnota: 3
Komentář: předpokládáme, že prostřednictvím realizace projektů budou moci
pracovat FFP 3 osoby.
Definice: Osoba pracující na jednu z těchto forem práce: – práce konaná
alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu, –
zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující
práci z domova s prací v zaměstnání o a) pravidelný (např. 5x týdně 4
hodiny), b) flexibilní (20 hodin týdně), – stlačený pracovní týden (např. 20–
40 hodin týdně ve 3–4 dnech v průběhu týdne), – sdílené pracovní místo
(částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou), – práce na
dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou
do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma
doposud nebyla zavedena). Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před
vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo měla nižší úvazek.
Účastníci zaměstnání po ukončení své účasti včetně OSVČ. Cílová
hodnota:15
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory projektů, které umožní vstup výše uvedeného počtu osob na trh
práce.
Definice:Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF,
které jsou po ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po
ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na
projektu. Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné
informace.
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti. Cílová hodnota:2
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím

5 01 30

6 27 00

6 26 00
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podpory projektů, které umožní zvýšení kvalifikace uvedenému počtu osob.
Definice: Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na
ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního
prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy
kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v
dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na
počet získaných kvalifikací.
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání,
jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní a to i OSVČ. Cílová hodnota:15
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory projektů, které umožní vstup výše uvedeného počtu osob na trh
práce.
Definice: Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako
znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení účasti v projektu jsou
vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a
C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není
zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze
jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení
účasti v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní
účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle indikátoru
C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení
své účasti”

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
Název indikátoru
6 00 00

Celkový počet účastníků, cílová hodnota 65
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím
podpory projektů zaměřených na poskytování prorodinných služeb
příměstských nebo příveských táborů, konaných v době školních prázdnin
letních i zimních případně jarních a podzimních pro děti mladšího školního
věku, činnossti klubů a družin. Předpokládaná doba realizace projektu 4-5
měsíců (zahrnuje přípravu a vlastní realizaci). Předpokládaný celkový počet
pracovníků v plném úvazku je 5, s tím , že úvazky mohou být rozděleny na
částečné. Předpokládaná průměrná superhrubá mzda na jednoho pracovníka
je 33 800,- Kč( 150 ,- Kč/hod). Kalkulace mzdových výdajů:
5*5*3*33800=2535800. Částka 126200 je určena na nákup vybavení pro
práci s cílovou skupinou.
Celková alokace na opatření je 2 662 000,- Kč. Max. doba realizace projektu
je 36 měsíců. Předpokládaná hodnota indikátoru představuje počet rodičů,
kteří se mohou díky umístění dítěte nebo dětí v projektu zapojit na trh práce.
Realizovaný výdaj na podporu 1 účastníka je cca 40 tis. Kč.
Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor.
Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu,
stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe
apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu,
než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin za celou délku realizace
projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
Cílovou skupinou projektů na podporu prorodinných opatření jsou rodiče,
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respektive jeden z rodičů v rámci společné domácnosti, nikoli děti. V
indikátoru 6 00 00 se vykazuje podpořený rodič, který se díky umístění dítěte
do projektu mohl zapojit na trhu práce.
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení, cílová
hodnota: 25
Komentář: předpokládáme, že bude v rámci projektů podpořen uvedený
počet dětí, které mohou využívat zařízení( kluby, družiny) podpořená
prostřednictvím projektů.
Definice Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo
inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo
renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé"
jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé,
rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.
Indikátor 5 00 01 je relevantní v případě aktivit na podporu zařízení péče o
děti v době mimo školní vyučování a dětských skupin.
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku, cílová hodnota:2
Jedná se o neprojektový indikátor, který nebude příjemce vykazovat, ale
v systému se bude plnit automaticky. MAS předpokládá podporu uvedeného
počtu zařízení.
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce, cílová hodnota:
3
Komentář: Předpokládáme, že 3 zaměstnavatelé mohou podpořit FFP
Definice: Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce: –
práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou
provozovnu, – zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti
nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání o a) pravidelný (např.
5x týdně 4 hodiny), o b) flexibilní (20 hodin týdně), – stlačený pracovní týden
(např. 20–40 hodin týdně ve 3–4 dnech v průběhu týdne), – sdílené pracovní
místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou), – práce
na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s
docházkou do zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde
tato forma doposud nebyla zavedena). Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy,
pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu nevyužíval.

Kritéria pro výběr projektů: MAS se chce zaměřit na tato témata a problémy: zlepšit kvalitu sociální péče –
podpora vychází z kap. 2.2 analytické části, zapojení osob na trh práce a podpora činnosti sociálních podniků –
uvedeno v kap. 2.1 analytické části, prorodinná opatření – podpora vychází z kap. 2.2, 2.3 analytické části.
Žadatel má sídlo v území MAS nebo zde vykonává svoji činnost (např. má v území svoji pobočku, provozovnu
atp.). Místo dopadu realizace projektu je v území MAS a cílové skupiny projektu jsou v území MAS.
Podporované budou jen registrované sociální služby, které jsou součástí krajské nebo obecní sítě sociálních
služeb.
Rozpočet předpokládaného čerpání byl upraven na základní alokovanou částku 15 480 000 z důvodu časového
posunu vyhlašování výzev.

4.3 Programový rámec PRV
Přehled Fichí Programového rámce PRV v klíčových oblastech
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Identifikace Fiche 1
Název Fiche

Moderní hospodaření

Vazba
na
článek
nařízení PRV

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

Vymezení
Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace,
zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských
činností.
Opatření je zaměřeno na podporu zemědělských podnikatelů v rostlinné a živočišné výrobě, na zlepšení
technického a technologického vybavení firem, na obnovu a rekonstrukce zemědělských objektů, případně
na jejich výstavbu. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 4.1.2,5.1, 5.2.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B1.Rozvoj zemědělství a v rámci tohoto cíle na opatření B.1.1
Modernizace zemědělské techniky, technologie a nemovitostí

Stručný popis
Fiche
Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovanýc
h aktivit

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.1.1.1 Nákup zemědělské techniky a technologie
B.1.1.2 Výstavba a rekonstrukce budov a ploch pro zemědělskou výrobu
Opatřením chceme podpořit vybavenost zemědělců převážně šetrnou zemědělskou technikou a zejména
novými moderními technologiemi, umožňujícími šetrné hospodaření na zemědělské půdě a revitalizaci
stávajících zemědělských budov a výstavbu nových budov a zařízení pro zemědělskou výrobu. Očekáváme
zvýšení konkurenceschopnosti rodinných farem při dodržování zásad správné zemědělské praxe a pravidel
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pro welfare hospodářských zvířat, které vyžadují vhodnou vybavenost farem.
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

Minimální výše způsobilých výdajů ze, kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů ze, kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – podporována bude ŽV, RV kromě pěstování ovoce, zeleniny,
léčivých rostlin, okrasných rostlin a školkařství.
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Žadatel je mladý zemědělec do 40 let
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
14

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
1
2

Identifikace Fiche 2
Název Fiche

Místní zdroje

Vazba na
článek
nařízení PRV

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

Vymezení
Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace,
zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských
činností. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.

Stručný popis
Fiche

Tímto opatřením MAS reaguje na problematiku některých doplňkových činností v zemědělství, a to
především na podporu místních producentů v oblasti ovocnářství a zelinářství Ovocnářství díky dovozu
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vzhlednějšího ovoce do obchodních řetězců začalo upadat, v současnosti již spotřebitelé začínají dávat
přednost ovoci z místních zdrojů a je proto správný čas na obnovu sadů pro přímou spotřebu i pro možnost
zpracovávání plodů přímo v místě. Pěstování zeleniny postihl podobný osud, a tak i obsah tzv. „Fresh
bedýnek“ je doplňován ovocem a zeleninou z dovozu. Zájem konzumentů se v současnosti mění ve
prospěch místní produkce, a proto by doplňková zemědělská produkce měla posilovat na úkor technických
plodin. Pěstební postupy v ovocnářství a zelinářství, výběr plodin a způsob odbytu dávají prostor pro
inovacePotřeba podpory je obsažena v kapitole 4.1.1, 4.1.4, 5.2.
Vazba na cíle
SCLLD

Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B1.Rozvoj zemědělství a v rámci tohoto cíle na opatření B. 1.2
Podpora doplňkového zemědělství

Oblasti
podporyPopis
podporovanýc
h aktivit

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.1.2.2 Rozvoj ovocnářství a zelinářství
Tímto opatřením MAS reaguje na problematiku některých doplňkových činností v zemědělství.
V současnosti spotřebitelé začínají dávat přednost ovoci a zelenině z místních zdrojů a je proto správný čas
na obnovu sadů a zahrad. Podporovány budou investice na pořízení strojů a zařízení zejména pro
ovocnářskou a zelinářskou výrobu, pěstování léčivých rostlin, okrasných rostlin a školkařství.
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

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Využití
Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – podporováno bude pěstování ovoce, zeleniny, léčivých rostlin,
okrasných rostlin a školkařství.
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Žadatel je mladý zemědělec do 40 let
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
2

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
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0,5

Identifikace Fiche3
Název Fiche

Vyrábíme, nabízíme

Vazba na
článek nařízen
PRV

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

Vymezení
Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v
zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací
producentů a mezioborových organizací.
Opatření přispívá k motivací zemědělců ke zpracovávání vlastní produkce a její nabízení prostřednictvím
krátkých dodavatelských řetězců. Dává šanci na zvýšení efektivity zemědělských a zpracovatelských
podniků (zejména mikropodniků a MSP) v oblasti výroby potravin pro lidskou spotřebu a krmiv nákupem
zařízení a moderních technologií a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu a podporuje jejich uvádění
na trh ve vlastních prodejních zařízeních a ve venkovských tržnicích. Zvýšení atraktivity potravinářských
výrobků bude možné prostřednictvím značení regionální produkce a podporou odbytu, které mohou být
podpořeny z jiného zdroje než je PRV. Potřeba podpory je obsažena v kapitole 4.1.4, 5.2.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B1.Rozvoj zemědělství a v rámci toho na opatření
B.1.3 Zpracování zemědělské produkce a uvádění na trh

Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovaných aktivit

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic
souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.1.3.1 Výroba místních produktů a jejich uvádění na trh
B.1.3.2 Vznik a rozvoj venkovských tržnic
Tímto opatřením MAS reaguje na současný trend, potřebu regionu zvýšit produkci a kvalitu místních
produktů vyráběných z velké většiny z místních zdrojů a nabízet je v místních tržnicích a obchodech. Bude
podpořena výroba potravin a krmiv, surovin nebo výrobků, zpracování a uvádění na trh.
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

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
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Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Držitel regionální značky ARZ, značky KLASA, Regionální potravina atp.
Realizace prodeje ve vlastních prodejnách, na tržnicích, na trzích.
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.
Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
2

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0,5
0,5

Identifikace Fiche 4
Název Fiche

Udržme si lesy

Vazba
na
článek nařízen
PRV

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

Vymezení
Fiche

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení
ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.
Opatření je zaměřeno na zlepšení výkonnosti lesnických subjektů, a to pořízením techniky a technologie pro
lesní hospodářství s důrazem na nové lesní technologie šetrné k ŽP, na zvyšování přidané hodnoty
lesnickým produktům podporou technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Dále je opatření
určeno k zakládání nových a modernizaci stávajících lesních školek pořízením strojů, technologií a zařízení
pro lesní školkařskou činnost. Jejich prostřednictvím bude pak možné snadněji zalesňovat či doplňovat a
nahrazovat vytěžené nebo poškozené lesní porosty autochtonním sadebním materiálem vhodným pro místní
podmínky. Zároveň se část školkařské produkce ekonomicky zhodnotí přímo v regionu. Potřeba podpory je
obsažena v kapitole 4.1.1, 4.1.3, 5.1, 5.2.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B2.Šetrné hospodaření v lesích a v rámci toho na opatření B.2.1
Modernizace lesnické techniky, technologie a školkařství

Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovanýc
h aktivit

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích
jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro
lesní školkařskou činnost. Podpora se týká též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven
včetně technologického vybavení, které se zabývají mechanickým zpracováním dřeva na polotovary.
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k
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očekávanému zlepšení lesů 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.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.2.1.1 Nákup šetrné lesnické techniky a technologií
B.2.1.2 Pořízení dřevozpracující technologie
B.2.1.3 Založení a modernizace lesních školek
Tímto opatřením MAS reaguje nejen na potřebu zlepšit stav používané lesnické techniky a technologie
zpracování dřeva, ale také na potřebu podpořit školkařské subjekty, které zajišťují pěstování sazenic pro
obnovu nebo zakládání lesních porostů.
Definice
příjemce
dotace

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

Výše
způsobilých
výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Vliv na životní prostředí
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
1

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0,5
0,5

Identifikace Fiche 5
Název Fiche

Krása a energie lesa

Vazba
na
článek nařízen
PRV

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
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Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD

2014 -2020

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí
lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na
zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou,
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti,
včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Realizace opatření umožní návštěvníkům lesa všech věkových kategorií bezpečný pohyb vybranou lokalitou,
zpřístupnění zajímavostí a přírodních památek, poznání místních atraktivit, využití pohybu v lese k posílení
zdravotní kondice, využití lesa k odpočinku za účelem načerpání životní energie nebo k prostému souznění
s přírodou. Na druhé straně opatření přispěje k usměrňování pohybu návštěvníků, a tím k omezení
poškozování a znečišťování lesa.
Potřeba podpory je obsažena v kapitole 1.5, 5.2.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B2.Šetrné hospodaření v lesích a v rámci toho na opatření B.2.3
Neproduktivní investice

Oblasti
podporyPopis
podporovanýc
h aktivit

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a
rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také
opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.2.3.1 Podpora rekreační funkce lesa včetně mobiliáře
Toto opatření MAS je zaměřeno na podporu zvyšování společenské a rekreační funkce lesa podporou
činností, využívajících společenského potenciálu lesů. Jedná se o zřizování nebo úpravy lesních cest do šíře
2 m k uvedeným účelům včetně mobiliáře a zpřístupnění tak například přírodních památek a zajímavostí
v regionu a zajištění lepší průchodnosti lesů při současném omezení jeho poškozování a znečišťování.

Definice
příjemce
dotace

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

Výše
způsobilých
výdajů

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Komplexnost projektu (počet aktivit projektu)
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Zapojení veřejnosti do přípravy projektu
Realizace v lesích zařazených do kategorie lesů zvláštního určení.
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
0
1

Indikátory
výsledku
číslo

Závazný indikátor není stanoven

93001
Celková plocha (ha)
0
0
0,4
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název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

Identifikace Fiche 6
Název Fiche

Nové příležitosti

Vazba
na
článek nařízen
PRV

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

Vymezení
Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst.
Opatření podporuje posílení diverzifikace zemědělských podniků do jiných druhů aktivit nezemědělského
charakteru. Dále toto opatření dává možnost k založení nebo rozšíření podnikatelské činnosti
nezemědělského charakteru i nezemědělcům. Od jeho realizace očekáváme rozvoj malovýroby
prostřednictvím zavádění nových technologií, přestavbu nevyužitých zemědělských budov pro
nezemědělskou činnost, šetrný přístup k životnímu prostředí podporou využití obnovitelných zdrojů pro
spotřebu energie, rozšíření služeb na venkově a s tím spojené zvýšení počtu pracovních příležitostí. Potřeba
podpory je obsažena v kapitole 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B3.Rozvoj podnikání a v rámci toho na opatření B.3.1 Zahájení
a rozvoj nezemědělských činností zemědělských a nezemědělských podnikatelů.

Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovaných aktivit

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu,
v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.3.1.1 Diverzifikace
B.3.1.3 Zakládání a rozvoj mikropodniků a MSP
B.3.1.4 Zavádění nových technologií a inovací
Toto opatření MAS podporuje rozšíření činností podniků do dalších druhů nezemědělských aktivit
s výhledem na tvorbu pracovních příležitostí na venkově.Přestavba nemovitostí na využití pro
nezemědělskou činnost. Vybavení provozoven technologií a technikou v souvislosti s nezemědělskou
činností, zavedení nových služeb, zakládání nových mikropodniků, nových živností v oblasti výroby,
zpracování a služeb, rozvoj podniků nejmenší velikosti, nákup ICT v souvislosti s projektem. Zaváděním
výrobních technologií šetrných k životnímu prostředí a výměnou a rozvojem stávajících způsobů výroby
přispět ke zlepšení kvality životního prostředí a přispět tak k jeho zachování pro další generace.

Definice
příjemce
dotace

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

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Vliv na životní prostředí
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti –budou podporovány činnosti dle CZ - NACE C,F,G,J,M,N,P,S
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
3

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0,5
0,5

Identifikace Fiche 7
Název Fiche

Za zážitky na venkov

Vazba na
článek
nařízení PRV

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

Vymezení
Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst.
Opatření podporuje vytvoření nabídky pro trávení dovolené na venkově jako alternativy k pobytům
v turisticky rušných oblastech doma i v zahraničí. Zaměřuje se především na vytvoření ubytovacích a
stravovacích kapacit a rozvoj související infrastruktury. Tou se rozumí zajištění příležitostí k odpočinku, ale
i k aktivnímu trávení dovolené a pro zážitkovou turistiku. Jedná se například o zřizování a modernizace
hippostanic, zařízení pro volnočasové aktivity a další doplňkovou infrastrukturu pro turisty v místě
ubytování. Toto opatření je možné podpořit z PRV v rámci SCLLD. Potřeba podpory je obsažena
v kapitolách 1.5, 1.6, 4.3.2, 4.3.3.
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B4. Rozvoj cestovního ruchu a v rámci toho na opatření
B. 4. 1 Podpora šetrné venkovské turistiky

Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovaných aktivit

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu,
v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
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prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a
hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ:
B.4.1.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení ubytovacích a stravovacích kapacit
B.4.1.2 Rozvoj související infrastruktury sportovní, zábavní a rekreační
B.4.1.3 Infrastruktura a vybavení pro hipoturistiku
Opatření podporuje přestavby, rekonstrukce zemědělských i nezemědělských nemovitostí na využití pro
agroturistiku a šetrnou venkovskou turistiku. Vybavení provozoven technologií a technikou v souvislosti
s činnost, zavedení nových služeb. Nákup ICT v souvislosti s projektem.
Zakládání nových mikropodniků. Zakládání nových živností v cestovním ruchu.
Rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti.
Definice
příjemce
dotace

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

Výše
způsobilýchvýdajů

Preferenční
kritéria pro
19.2.1

Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt,
Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je5 000 000,- Kč na projekt.
Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje.

Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované
finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň
SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek:
Finanční náročnost projektu.
Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS.
Velikost obce v místě realizace projektu.
Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS
Velikost podniku, začínající podnikatel
Využití stávajících staveb
Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa.
Vliv na životní prostředí
Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace a převisu projektů v předchozích
výzvách.
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – budou podporovány činnosti dle CZ - NACE I, R
Aktivní zapojení žadatele do propagace cestovního ruchu na území MAS.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS.

Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
2

Indikátory
výsledku
číslo
název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0,5
1
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Projekty spolupráce LEADER z PRV 19. 3. 1
Projekty spolupráce z PRV jsou součástí Klíčové oblasti F - STRAKONICKO SPOLUPRACUJÍCÍ, kde je
stěžejním tématem spolupráce a otevřenost. Jsou to základní požadavky komunitně vedeného rozvoje, který
realizace projektů spolupráce významně posiluje. Spolupráce by měla provazovat klíčové oblasti mezi sebou a
rozšiřovat partnerství při jejich realizaci. Předpokládáme spolupráci národního i mezinárodního charakteru.
Projekty spolupráce MAS zamýšlí realizovat ve stejném duchu a způsobem, jak je uvedeno v části Implementace
kap.3.11. a v nepovinné příloze „Spolupráce MAS Strakonicko, z.s.“ (návaznost na SPL 2007 – 2013).

Projekty spolupráce LEADER
Vazba
na
článek
nařízen PRV

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v
takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
V rámci této Fiche se budou realizovat akce a aktivity podporující všechny cíle SCLLD z hlediska
propagace, přenosu informací a příkladů dobré praxe a vzdělávání.
Témata PS jsou zvolena tak, že mají provázanost se strategickými cíli klíčových oblastí A – D a pomáhají
k jejich naplnění prostřednictvím specifických cílů A.3, B.1, B.3, B.4, B.5, C.2, C.3, D.1, D.2, D.3.

Stručný
Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti
podporyPopis
podporovanýc
h aktivit

Podporované aktivity, které jsou v souladu se SCLLD MAS:
F.1.4.1 PS zaměřené na udržení a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
F.1.4.2 PS zaměřené na podporu místní produkce
F.1.4.3 PS zaměřené na rozvoj CR
F.1.4.4 PS zaměřené na práci s dětmi
F.1.4.5 PS zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů
F.1.4.6 PS zaměřené na sociální problematiku a inovace
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD
MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové)
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:
vitami,

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími
subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav,
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti
projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Definice
příjemce
dotace

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční
MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí
strategii místního rozvoje v rámci EU.

Výše
způsobilých
výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou
technickou podporu) do 5 mil. Kč, resp. dle stanovené alokace MAS.
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Indikátory
výstupu
Číslo
Název
Výchozí stav
Milník 2018
Cílový stav

2014 -2020

9 25 01
Celkové veřejné výdaje
0
0
45 364,- EUR

5 Vazba na horizontální a průřezová témata
5.1 Horizontální témata
5.1.1 Rovné příležitosti a nediskriminace
Evropská unie přijímá a rozvíjí politiky, které zefektivňují ochranu před diskriminací, a to zejména diskriminací
na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení,
náboženského vyznání, víry či světového názoru a napomáhají dosahování rovnosti.
Aktivity přímo zaměřené na rozvoj rovných příležitostí zahrnují v SCLLD MAS Strakonicko v programovém
rámci IROP sociální a vzdělávací infrastrukturu. Nejvíce se tohoto principu dotýká specifický cíl IROP 2.1
(bezbariérovost infrastruktury pro sociální integraci, specifický cíl IROP 2.2 (sociální podnikání), specifický cíl
IROP 2.4 (bezbariérovost pro zdravotně postižené a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) a specifický
cíl IROP 3.1 (bezbariérovost pro návštěvníky kulturních památek). MAS v rámci implementace SCLLD zajistí
žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či
světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. MAS zajistí, že nebudou podporovány projekty,
které by negativně ovlivňovaly rovné příležitosti nebo byly diskriminační.

5.1.2 Genderová rovnost
Zásada rovnosti mezi muži a ženami bude uplatňována napříč jednotlivými programovými rámci. Při posuzování
a výběru projektů bude brán zřetel na příspěvek podporovaných projektů na rovnost žen a mužů, případně na
neutrální vliv na tento aspekt. Stejný postup bude uplatňován i v případě posuzování vlivu projektu na adekvátní
cílové skupiny. Bude kladen důraz na to, aby žadatelé náležitě zohledňovali specifické potřeby jednotlivých
cílových skupin a pomocí doprovodných opatření odstraňovali možné bariéry. Právo mužů a žen na rovné
příležitosti a rovné zacházení v oblasti zaměstnání a profese obsahuje Evropská sociální charta, zároveň obsahuje
několik specifických práv žen, zejména právo na rovnou odměnu, ochranu matek a pracujících žen a sociální a
ekonomickou ochranu žen a dětí. MAS zajistí, že nebudou podporovány projekty, které by negativně ovlivňovali
rovné příležitosti mezi muži a ženami.
Rovnost žen a mužů však nemůže být chápána jako koncept týkající se primárně žen. Pevně stanovené
genderově podmíněné role omezují totiž nejen ženy, ale i muže. Cílem zajištění genderové rovnosti není stejnost
a popření všech rozdílů mezi pohlavími, ale rovnost příležitostí a odměňování. Proto MAS formuluje v SCLLD
prorodinná opatření (viz Specifický cíl A3 a příslušná opatření), kde nerozlišuje, kdo z rodičů bude
beneficientem opatření. V SCLLD MAS Strakonicko neexistuje žádné opatření, které by mělo na rovné
příležitosti negativní vliv. Všechna opatření mají na rovné příležitosti vliv pozitivní nebo neutrální.

5.1.3 Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj je obecně definován jako rovnováha mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním
pilířem. V našem případě je udržitelný rozvoj zúžen o dimenzi životního prostředí a jeho ochrany. Projekty
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předložené do programových rámců k výběru a podpoře by měly podporovat požadavky na ochranu životního
prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně,
biologické rozmanitosti, odolnosti proti katastrofám a předcházení rizikům. MAS zajistí, že podpořeny budou
projekty, které mají neutrální vliv na životní prostředí (projekty z programového rámce OPZ), nebo na něj
nemají vliv negativní (projekty z programových rámců IROP a PRV)

5.2 Specifická témata PRV
5.2.1 Klima
Zamezení zhoršování ovzduší chce MAS dosáhnout podporou využívání energie z obnovitelných zdrojů pro
potřebu podnikatelských subjektů a podporou nových, i inovačních metod při výstavbě a přestavbě
podnikatelských objektů k zajištění ekologičtějšího provozu. To vše by mělo přispět ke zlepšování klimatu
všeobecně.

5.2.2 Inovace
Inovace vidí MAS v podpoře zavádění nových technologií a inovací do podnikání na venkově, v podpoře
zpracování místní produkce, která zatím není v území příliš rozšířena a v podpoře budování prodejních míst tak,
aby se prodejní řetězce co nejvíce zkracovaly a výrobky se dostaly co nejrychleji ke spotřebitelům. Za
významnou inovaci považujeme zřízení venkovských tržnic na dopravně dostupných místech.

5.2.3 Životní prostředí
MAS bude v rámci SCLLD podporovat šetrné hospodaření na zemědělské i lesní půdě, které přispěje k ochraně
krajiny, k zachování přírodních zdrojů a umožní přirozené zadržování vody v krajině. Životní prostředí bude
chráněno též prostřednictvím neproduktivních investic, které zajistí usměrňování pohybu návštěvníků lesa. MAS
bude podporovat návrat k sadaření a zelinářství, rozvoj lesního školkařtví za účelem získání autochtonního
sadebního materiálu patřícího druhově do území MAS.Dosazovat se budou lokality poškozené následkem
vichřic, vykácené lokality, ale i nově zalesňovaná půda. K osázení krajiny budou založeny sazenice původních
ovocných stromů. Celkově dojde k mírnému snižování intenzivního hospodaření na zemědělské půdě především
v oblasti technologických plodin, jejich pěstění nebude podporováno. V oblasti šumavského Podlesí bude MAS
pokračovat v podpoře pastevního chovu dobytka.

6 Závěr
6.1 SLOVNÍČEK POJMŮ
Akce – akcí jsou rozuměny v rámci Nařízení evropské komise jednotlivé projekty
Akční plán – je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území (ISÚ). Obsahuje odsouhlasené projekty (ale
také např. jednorázové nebo opakované akce, aktivity), jimiž jsou naplňovány cíle strategie rozvoje území, a které jsou
zajištěny z místních zdrojů, Je aktualizován jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků a změn vnitřních či
vnějších faktorů.
Integrovaný akční plán rozvoje území (IAPRÚ) MAS – je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území
(ISÚ), který integruje priority a požadavky komunity z předmětného území vůči dotačním programům a je tvořen
jednotlivými Programovými rámci (které jsou obdobou dnešního Strategického plánu LEADER v rámci Programu rozvoje
venkova). IAPRÚ rozpracovává strategii rozvoje na kratší období, obsahuje odsouhlasené projekty, které naplňují cíle ISÚ a
určuje zdroje na jejich realizaci (finanční, lidské, technické a další). Při plánování čerpání dotací je přitom potřeba brát v
úvahu také vlastní možnosti financování v území. IAPRÚ je aktualizován nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení
průběhu a výsledků akcí a změn vnitřních či vnějších faktorů.
Akční plánování – technika pro participativní plánování rozvoje konkrétního místa (např. veřejného prostranství) s aktivní
účastí veřejnosti – obyvatel a dalších uživatelů místa. Proces trvá několik měsíců, příprava zahrnuje mapování, dotazování a
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sledování místa, vlastní proces pak zpravidla celodenní nebo dvoudenní diskusi. Výsledkem je škála návrhů na vylepšení
prostranství konfrontovaná přímo na místě s odborníky (architekty, techniky, zástupci veřejné správy apod.).
Cílové skupiny – segment obyvatel, návštěvníků regionu, subjektů podnikajících v daném místě apod., na které má dopad
buď proces realizace nebo konečný dopad realizace strategie či konkrétního projektu. Jedná se tedy o konečné uživatele či
beneficienty. Definice typů a jejich členění je daná analýzou cílových skupin v daném regionu.
Člen MAS, jinak také partner MAS nebo člen místního partnerství – fyzická či právnická osoba, která byla na základě
transparentních a nediskriminačních přístupů přijata za člena dané MAS a je evidována v seznamu členů. Právnická osoba
vždy prokazatelným způsobem určí fyzickou osobu, která ji bude při jednáních orgánů MAS zastupovat. Neučiní‐ li tak,
může práva dané právnické osoby vykonávat pouze statutární zástupce.
Dohoda o partnerství – dokument vymezující vztahy mezi jednotlivými členskými státy a EU v oblasti evropských
dotačních fondů, definuje závazky ČR vůči EU
Expertní část zpracování strategie – část strategie zpracovávaná externí odbornou firmou či vlastními experty. Nelze
jednoznačně oddělovat expertní část zpracování strategie a komunitní – tyto se musejí prolínat, tzn., že expert vede komunitní
plánování a zpracovává výsledky do logické struktury dokumentu.
Fiche (opatření Programového rámce) – stručný popis navržených opatření stanovených MAS ve struktuře definované
obsahem Programového rámce. Fiche vymezuje oblast podpory pro konečné žadatele a je vytvořena podle příslušné
Metodiky pro tvorbu Fichí.
Finanční plán strategie – je součástí Integrovaného akčního plánu rozvoje území jako součást Programového rámce.
Finanční plán má složku příjmovou a výdajovou. Finanční plánování je proces posuzování celkových efektů finančního a
investičního rozhodování, rozhoduje o velikosti a druhu použitých finančních zdrojů.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – řídící pracovník MAS, odpovědný za administrativní náležitosti spojené s
udržováním a rozvojem místního partnerství a implementaci SCLLD. Je vedoucím Kanceláře MAS a nadřízeným příp.
pracovníkům Kanceláře MAS.
Hodnotitel – člen orgánu provádějícího výběr projektů/strategií k podpoře
Implementační struktura MAS – vymezení struktury, povinností a odpovědnosti MAS za řízení a realizaci programů
Indikátorová struktura – Národní orgán pro koordinaci (NOK) vydává Národní číselník indikátorů (NČI). NČI je soubor
všech centrálních indikátorů, resp. ukazatelů, které jsou nositeli informace o věcném plnění projektů/programů
financovaných ze strukturálních fondů EU. Obsahuje po technické a metodické stránce upravené indikátory s jasnou definicí,
měrnou jednotkou a kódováním.
Kancelář MAS – kancelář je výkonnou složkou MAS. Kancelář zřizuje Právnická osoba a řídí ji vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD, který zodpovídá za její chod. Dle možností a personální politiky dané MAS Kancelář zaměstnává další
pracovníky, příp. využívá služeb externích dodavatelů a spolupracuje s dobrovolníky. Kancelář v první řadě zajišťuje
zpracování a implementaci ISÚ, případné další činnosti jsou prováděny odděleně a to jak personálně, tak účetně.
Komunitně vedený místní rozvoj – je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do
plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a
ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný
vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro
rozvoj území.
Konečný žadatel – subjekt, který žádá v rámci příslušné Fiche Programového rámce PRV nebo opatření Programového
rámce IROP nebo OPZ definovaného v SCLLD MAS.
Kontrolní a monitorovací funkce – orgán plnící kontrolní funkci zejména dohlíží na dodržování stanovených postupů a
zásad, včetně interních předpisů dané MAS a sleduje naplňování usnesení nejvyššího orgánu MAS.
Krátkým dodavatelským řetězcem se rozumí takový způsob dodání výrobku od zemědělce ke spotřebiteli, při kterém se
kromě zemědělce a spotřebitele na dodání podílí maximálně jeden subjekt (zpracovatelé, dopravci, zprostředkovatelé apod.).
MAS – místní akční skupina je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční
podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER. Z principu je neziskovou organizací
nezávislou na politickém rozhodování. Občanská společnost a partneři ze soukromého sektoru by měli mít minimálně 50%
rozhodovací právo a žádná zájmová skupina nesmí mít více než 49 % hlasů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality
života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních
prostředků. Místní akční skupina navrhuje a provádí strategii místního rozvoje v souladu s čl. 30 návrhu Nařízení o obecných
ustanoveních.
Manuál – souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících celý životní cyklus vytvářené strategie
Místní partnerství – místní partnerství, tvořené veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, resp. skupinou fyzických a
právnických osob se zájmem o rozvoj daného regionu, je hlavním hybatelem aktivit dané MAS. Místní partnerství působí na
uceleném venkovském území s počtem obyvatel od 10 000 do 150 000 obyvatel. Plošně je vymezeno územím působnosti
MAS.
Monitorovací orgán – Orgán plnící monitorovací funkci především sleduje naplňování stanovených cílů a monitorovacích
indikátorů ve vztahu k ISÚ.
Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (NČI 2014+) – definuje po metodické a technické stránce
soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů indikátorů). Jedná nástroj, který umožňuje reagovat na
potřeby programů a systému monitorování a evaluace.
Nařízení o společných ustanoveních – nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 o společných
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti,
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu
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soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Nejvyšší orgán MAS – je orgán s největší pravomocí v MAS, např. Valné shromáždění členů MAS, Valná hromada MAS,
Členská schůze, Plénum apod. Nejvyšším orgánem MAS může být nejvyšší orgán Právnické osoby MAS.
Neziskový sektor, jinak také soukromý neziskový sektor – organizace charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo
založena za účelem podnikání, nemá charakter obchodní společnosti dle Obchodního zákoníku, a není zahrnuta ve veřejném
ani podnikatelském sektoru, tedy občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob,
spolky, ústavy, církevní právnické osoby (farnosti, sbory apod.), nadace a nadační fondy apod., ale také neorganizovaní
jednotlivci – zástupci aktivní veřejnosti, kteří nepodnikají a nejsou členy orgánů veřejné správy.
Opatření – úroveň operačního programu / programu (pro EZFRV a ENFR závazná v dokumentu programu, pro EFRR, ESF
a FS nezávazná v dokumentu operačního programu). Soubor operací / aktivit, které vedou k naplnění priorit Unie v případě
EZRV a ENFR a investičních priorit u EFRR, ESF a FS, tedy tematických cílů. Na této úrovni je dále definována alokace,
fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd.
Operace – souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídícím orgánem
dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro dotyčný program
a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit rozvoje území nebo oblasti, k níž / k nimž se vztahují. V souvislosti s
finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z operačního programu či Programu rozvoje venkova na finanční nástroje
a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují.
Operační program / Program – základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní
tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a
ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát vdané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým
způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídící orgán daného
programu vůči Evropské komisi.
Participativní metoda zpracování strategie – metoda založená na zapojení klíčových partnerů, veřejnosti i významných
odborníků či subjektů do zpracování strategie. Dává prostor pro získání více názorů a pohledů na projednávanou tématiku,
umožňuje ovlivnění názorů veřejnosti prostřednictvím osvěty (směrem k udržitelnému rozvoji), umožňuje nacházení
stabilnějších způsobů řešení problémů, dává účastníkům prostor pro osobní iniciativu, podporuje jejich motivaci pro realizaci
strategie a vytváří podmínky pro další spolupráci.
Programový rámec – dokument definující realizaci části SCLLD prostřednictvím jednoho z relevantních programů.
Relevantní programy – programy zapojené do Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), tj. Program rozvoje
venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.
Standardy MAS – požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Certifikát MAS 2014‐ 2020 a mohla žádat o
podporu implementace své SCLLD.
Statutární zástupce – ten, kdo je oprávněn činit za určitý subjekt závazně právní úkony, aniž k tomu potřebuje další
speciální pověření.
Strategické dokumenty – dlouhodobé programy rozvoje území nebo oblasti činnosti, služeb, např. integrovaná strategie
rozvoje území (ISÚ), koncepce rozvoje cestovního ruchu, komunitní plán sociálních služeb apod.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – ucelený rozvojový dokument vztahující se na území MAS
definovaný čl. 33 Obecného nařízení. Součástí strategie jsou i Programové rámce relevantních programů tvořící Akční plán
rozvoje území MAS.
Subregionální území – území menší než území regionu.
Územní působnost MAS – geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí, jejichž zastupitelstva vydala souhlas s
realizací ISÚ dané MAS na jejich území. Tato oblast musí být geograficky a/nebo socio‐ ekonomicky celistvá.
Vedení organizace – statutární zástupce(ci) právnické osoby MAS odpovídající za dlouhodobé plánování a rozvoj
organizace.
Veřejná sféra (sektor) – obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou zřízeny či
vlastněny min. z 50 % obcemi,dobrovolnými svazky obcí, kraji či státem bez ohledu na jejich právní formu, tj. např.
příspěvkové organizace, ale také podniky v majoritním vlastnictví obcí či státu (např. technické služby, Lesy ČR apod.).
Vnitřní předpis – předpis organizace, kterým se stanovují práva, povinnosti, postupy a další činnosti pro její organizační
jednotky, zaměstnance a členy.
Výběrová komise – kolektivně volený orgán MAS, který na základě předem stanovených kritérií a postupů hodnotí
předložené žádosti subjektů z území působnosti MAS a vybírá vhodné projekty, které nejlépe naplňují cíle ISÚ příslušné
MAS. Interní předpisy dané MAS mohou vyhradit některé typy rozhodnutí orgánu plnícímu rozhodovací funkci nebo
Nejvyššímu orgánu MAS.
Zřizovací dokument – stanovy, zakládací listina, statut apod.
Zveřejnit – minimálně umístit na volně přístupnou internetovou stránku Právnické osoby MAS

6.2 Seznam použitých zkratek
Níže jsou specifikovány použité zkratky v této strategii. Pokud zde není některá použitá zkratka uvedena, má se
za to, že je chápana v běžně používaném významu.
AK ČR
AZS
CLLD

Asociace krajů ČR
Agentura pro sociální začleňování
Komunitně vedený místní rozvoj
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ČOV
CSV
ČSÚ
DSO
DPS
EFRR
EIS
ENRF
ESF
ESIF
EZFRV
GIS
HZS
CHKO
IAD
IROP
IS SEA
KD
KO
KP
KPSS
LFA
MA21
MAS
MHD
MMR
MOS
MPO
MPSV
MŠ
MŠMT
MZd
MZe
MS2014+
MŽP
NČI
NKP
NOK
NPP
NPR
NPÚ
NNO
NS MAS ČR
OP
OPZ
OPŽP
ORP
OZE
PO
POV
PRK
PRV
SCLLD
SDH
SLBD 2011
SO ORP
ÚAP
UNESCO
ÚPD
ÚSES
VHD
VPZ
VU3V

2014 -2020

Čistírna odpadních vod
Celostátní síť pro venkov
Český statistický úřad
Dobrovolný svazek obcí
Dům s pečovatelskou službou
Evropský fond pro regionální rozvoj
Energetický informační systém
Evropský námořní a rybářský fond
Evropský sociální fond
Evropské strukturální a investiční fondy (také fondy ESI)
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Geografický informační systém
Hasičský záchranný sbor
Chráněná krajinná oblast
Individuální automobilová doprava
Integrovaný regionální operační program
Informační systém SEA
Kulturní dům
Klíčová osa
Kulturní památka
Komunitní plán sociálních služeb
Méně příznivé oblasti
Místní Agenda 21
Místní akční skupina
Městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj
Meziobecní spolupráce
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Monitorovací systém realizace programů ESIF v plánovacím období 2014–2020
Ministerstvo životního prostředí
Národní číselník indikátorů
Národní kulturní památka
Národní orgán pro koordinaci
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Národní památkový ústav
Nestátní neziskové organizace
Národní síť Místních akčních skupin ČR
Operační program
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Obec s rozšířenou působností
Obnovitelné zdroje energie
Prioritní osa
Program obnovy venkova
Program rozvoje kraje
Program rozvoje venkova
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Sbor dobrovolných hasičů
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Územně analytické podklady
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu
Územně plánovací dokumentace
Územní systém ekologické stability
Veřejná hromadná doprava
Vesnická památková zóna
Virtuální univerzita třetího věku
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

ZPF
ZŠ
ZUŠ

2014 -2020

Zemědělský půdní fond
Základní škola
Základní umělecká škola
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