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1. Popis území MAS a zdůvodnění výběru
1.1

Popis zájmového území MAS

Zájmové území MAS Krajina srdce, z.s. vznikalo spojením 46 obcí. 40 obcí se nachází na území
Jihočeského kraje (NUTS II Jihozápad) a zbývajících šest obcí je na území S tředočeského kraje
(NUTS II Střední Čechy).
V současné době žije v obcích zapojených do zájmového území 20 978 obyvatel, výměra území je
633,85 km² a průměrná hustota osídlení dosahuje pouze 33,1 obyvatele/1 km² vizP říloha 1
Mapa 1 :Hustota osídlení území MAS Krajina srdce

Zdroj: Příloha 1

V Tabulka 1 jsou uvedeny názvy všech zapojených obcí.
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Tabulka 1:Seznam obcí zapojených do MAS Krajiny srdce
Jihočeský kraj (N UTS 2 Jihozápad)
Balkova Lhota, Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky,
Drhovice, Hlasivo, C hotoviny, Jedlany, Jistebnice, Košín, Meziříčí, Mladá Vožice, Nadějkov,
Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, O ldřichov, Opařany, Pohnánec, Pohnání,
Pojbuky, Radimovice u Tábora, Radkov, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, S lapsko, S milovy
Hory, S udoměřice u Tábora, S vrabov, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé
Vožice
Středočeský kraj (NUTS 2 Střední Čechy)
Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, Sedlec-Prčice, S milkov, Střezimíř
Zdroj: Vlastní šetření, ČSÚ–vizPříloha 1

1.2 Zdůvodněnív ýběru MAS
Místní akční skupina Krajina srdce(dále jen MAS ) byla registrována Ministerstvem vnitra Č R jako
„občanské sdružení“ v měsíci březnu roku 2004.Ačkoliv na počátku historie vzniku MAS stál
zejména se svým personálním zajištěním a finanční podporou Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
VENKO, nepřevážily nikdy v celé více než desetileté historii MAS zájmy obcí nad zájmy partnerů
ze soukromé sféry.
První projekty byly na území MAS realizovány s podporou národního programu Leader Č R v letech
2004 a 2005. To přineslo první zkušenosti s ad ministrativními postupy i s principy Leader a zárove ň
přišli do MAS noví členové, zejména z řad NNO, zemědělců a podnikatelů. V roce 2006 byl
k realizaci připraven s podporou dotačního titulu zaměřeného na osvojování schopností při realizaci
rozvojových strategií v rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Strategický plán
Leader (dále jen SPL) příznačně nazvaný „Uklidit, zpřístupnit, rozpohybovat… “. V té době měla
MAS 39 členů, ze kterých bylo 82,05% ze soukromého sektoru, a do činnosti MAS bylo zapojeno
17 žen.
V letech 2007 - 2013 byl v zájmovém území realizován SPL. MAS finančně podpořila a pomohla
realizovat v rámci 11 výzev celkem 115 projektů individuálních žadatelů celkovou částkou dotace
31 916 546 Kč a celkem tak bylo se započtením spoluúčasti žadatelů v zájmovém území
proinvestováno 58 322 509 Kč. Nejvíce finančních prostředků z celkového objemu dotací získalo,
na zlepšení estetického vzhledu veřejných prostranství, opravu památek, zavedení veřejného
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rozhlasu32 obcí (60 %, 72 projektů). Neziskové organizace čerpaly finanční prostředky na zlepšení
zázemí pro spolkové činnosti 11, podnikatelské subjekty 18 a zemědělci 6.
MAS je pozitivně vnímána veřejností jako významný aktér území, který v místních podmínkách
uplatňuje dotační politiku Evropské unie a s využitím metody Leader se podílí na identifikování
příčin místních problémů a snaží se přispět k jejich řešení.

V období let 2007-2013 realizovala MAS 12 projektů spolupráce, při jejichž realizaci
spolupracovalase 24 tuzemskými a 3 zahranič ními místními akčními skupinami. Pro tyto účely
získala z PRV 7 233 986Kč. Projekty byly zaměřeny na problematiku vývoje informačního systému
pro rozvoj místní ekonomiky, obnovení ovocnářství a zpracování ovoce, návrat k místním
kulinářským a řemeslným tradicím, posílení genia loci obcí, zaznamenání pamětí místních lidí…
Kromě Programu rozvoje venkova využila MAS k financování svých aktivit také program „Mládež
v akci“. V letech 2006 – 2013 tak umožnila 86 mladý lidem ze svého území účast na výměnných
pobytech v rámci 15 projektů, které byly realizovány ve spolupráci s různými organizacemi
zabývajícími se prací s mládeží ze Skotska, F inska, Litvy, Polska, Francie a Španělska.

MAS také organizačně zajišť uje společenské, sportovní i prodejní akce, provozuje informační
systém Venkovská tržnice ( www. ve nko vsk atrznice.e u), organizuje letní dětský tábor, pořádá
jazykové kurzy a odborné přednášky, zajišť uje volnočasové aktivity pro děti a mládež. V roce 2013
se MAS stala zakládajícím členem skupiny pro destinační management Toulava o.p.s., v rámci
které se podílí zejména na přidě lování regionální značky Toulava regionální produkt.

Na počátku roku 2015 se MAS v důsledku legislativních změn transformovala z občanského
sdružení na „zapsaný spolek“. V současné době má MAS 48 členů, z toho je 27 žen.
Různorodé aktivity, které MAS na svém území podporuje i sama realizuje, významně přispívají ke
vzniku nových myšlenek a inovativních postupů, které se stávají výchozí platfo rmou při přípravě a
směřování předkládané Inte grované strategie území pro období let 2014 - 2020.
MAS tak významně přispívá k rozvoji lidského a sociálního kapitálu.
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1.3 Mise
Předkládaná Integrovaná strategie území MAS Krajina srdce byla zpracována na základě důsledné
analýzy problémů zájmového území, která byla využita k identifikaci příčiny vzniku těchto
problémů a zabývá se hledáním cest a návrhy postupů pro jejich účinné řešení.

Ke zpracování strategie bylo přistoupeno ve shodě s principy definovanými v rámci metody
LEADER potažmo metody komunitně vede ného místního rozvoje (SCLLD), která je v kontextu
předkládané IS Ú vnímána nikoliv jako pouhý dotační zdroj, ale jako plnohodnotná metoda rozvoje
území.

Strategie byla zpracována s respektem k principům metody LEADER („zdola-nahoru“, inovace,
vícesektorové navrhování, síťování, spolupráce, územní princip) a dále byly definovány principy,
které budou využívány při realizaci strategie: selský rozum, venkovská finanční gramotnost,
rozumné užívání místních zdrojů, mezigenerační slušnost, mezigenerační výměna zkušeností a
neformální partnerství a spolupráce.
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1.4 Týmy pro zpracování strategie
Vedením PS „INFRAS TRUK TURA“ byl pověřen člen P rogramového výboru MAS Krajina srdce
pan Pavel Rothbauer. Dalšími členy PS byli jmenováni:Ing.Štěpán Hladík, Vlastislav S rbek,
Miroslava Jeřábková, FrantišekMikulanda
Tabulka 2: Pracovní skupina infrastruktura

Jmé no

Pracovní skupina INFRASTRUKTURA
Čle n MAS od Aktivita a funkce v MAS

Pavel Rothbauer

2004

koordinátor Pracovní skupiny infrastruktura, člen PV

Ing. Štěpán Hladík

2007

člen Pracovní skupiny infrastruktura, koordinátor Pracovní
skupiny pr o zemědělce

Vlastis lav Srbek
Miros lava Jeřábková
František Mikulanda

2007
2008
2011

člen Pracovní skupiny infrastruktura, člen MAS
člen Pracovní skupiny infrastruktura, člen MKV
člen Pracovní skupiny infrastruktura, člen MAS

Vedením PS „ZAMĚS TNANOST“ byl pověřen člen Programového výboru MAS Krajina srdce pan
Jaroslav Krejčí. Dalšími členy PS byli jmenováni: Ing.Miroslav Dlouhý, Josef Brož, Jindřiška
Kopková, Marcela Doktorová, Zbyněk Sova
Tabulka 3: Pracovní skupina zaměstnanost

Jmé no

Pracovní skupina ZAMĚSTNANOST
Čle n MAS od
Aktivita a funkce v MAS

Jaroslav Krejčí

2007

koordinátor Pracovní skupiny zaměstnanost, místopředseda
MAS, místopředseda PV, člen Pracovní skupiny Toulava

Ing. Miros lav Dlouhý

2004

člen Pracovní skupiny zaměstnanost, předseda MKV, člen
Pracovní skupiny Toulava

Josef Brož
Jindř iška Kopková
Marcela Doktorová
Zbyněk Sova

2014
2007
2007
x

člen Pracovní skupiny zaměstnanost, člen VK
člen Pracovní skupin zaměstnanost, č len MAS
člen Pracovní skupiny zaměstnanost, člen MAS
člen Pracovní skupiny zaměstnanost

Vedením PS „ OB ČAN S K Á V YB AV EN OS T“ byl pověřen člen Programového výboru
OS MAS Krajina srdce pan František Zrzavecký. Dalšími členy PS byli jmenováni: Ing.
Ludmila Dvořáková, Eva Volfová, Jana Maděrová, KarelUrbánek
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Tabulka 4: Pracovní skupina občanská vybavenost

Jmé no
František Zrzavecký

Pracovní skupina OBČANSKÁ VYB AVENOST
Čle n MAS od Aktivita a funkce v MAS
koordinátor Pracovní skupiny občanská vybavenost, č len
2004
PV

Ing. Ludmila Dvořáková

2004

člen Pracovní skupiny občanská vybavenost, předseda
VK

Eva Volfová

2010

člen Pracovní skupiny občanská vybavenost, koordinátor
Klubu řemesel v Chotovinách

Jana Maděrová

2007

člen Pracovní skupiny občanská vybavenost, člen MAS

Karel Urbánek

2005

člen Pracovní skupiny občanská vybavenost, člen MAS

Vedením PS „M E ZI LID S K É V ZT AH Y“ byla pověřena členka Programového výboru
OS MAS Krajina srdce paní Milena Peterková. Dalšími členy PS byli jmenováni: Ing. Olga Če
rná, Alena Švecová, Karel Nováček, Mgr. Zdeněk Sedláček

Tabulka 5: Pracovní skupina mezilidské vztahy

Jmé no
Milena Peterková

Pracovní skupina MEZILIDSKÉ VZTAHY
Čle n MAS od Aktivita a funkce v MAS
koordinátor Pracovní skupiny mezilidské vztahy, č len
2004
PV, koordinátor Klubu řemesel v Borotíně

Ing. Olga Černá

2004

člen Pracovní skupiny mezilidské vztahy, koordinátor
Pracovní skupiny pr o ženy

Alena Švecová

2014

člen Pracovní skupiny me zilidské vztahy, člen MKV

Karel Nováček

2004

člen Pracovní skupiny me zilidské vztahy, předseda PV

Mgr. Zdeněk Sedláček

2007

člen Pracovní skupiny mezilidské vztahy, poradc e MAS,
člen Pracovní skupiny Toulava

Facilitací a zpracováním schůzek PS byl pověřen pracovník pro zpracování SCLLD strategie MAS
Krajina srdce, z.s. pro období let 2014 – 2020 Ing. Petr Hienl a jeho asistentkami byly jmenovány
Bc. Jana Kaltounková a sl. Tereza Matyásková.

Přehled o aktivitách PS viz http ://www. maskra jina srdce.c z/cs/inte gro va na-strate gie-uze mi-20142020/praco vni-sk up iny
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Schéma 1:Zapojenípracovních skupin do přípravy ISÚ MAS Krajina srdce
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2 Analytická část
2.1 Socioekonomická a nalýza
2.1.1 Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika
2.1.1.1 Geografická poloha
Území má členitý charakter, přechází na něm S tředočeská pahorkatina v Českomoravskou
vrchovinu. Tyto dva geologické útvary odděluje výrazná příkopová struktura Blanická brázda,
kterou lze sledovat v délce okolo 130km od Českého Brodu přes Sázavu a zájmové území (Šebířov
– Mladá Vožice – Ratibořské Hory) až k hranicím s Rakouskem.
Území bylo i v dávné historii využíváno jako tranzitní pro dopravu surovin a materiálů. J iž v raném
středověku tudy procházela gmundská (vitorazská) stezka (přes S udoměřice u Tábora) a svákovská
stezka (Borotín – Prčice). S udoměřicemi u Tábora, které byly významným bodem na bývalé cestě,
dnes prochází železniční koridor a významná dopravní tepna E55, která se v úseku MeznoSudoměřice u Tábora-Chotoviny ve směru Veselí nad Lužnicí mění v dálnici D3.

Praha je od

Sudoměřic u Tábora vzdálena jen 75km, Benešov 35km a Tábor 15km.
Pro zájmové území je charakteristický nedostatek nerostných surovin, pomineme - li v této
souvislosti dolování stříbra na území mezi Chotovinami, Ratibořskými Horami a Starou Vožicí,
které dosáhlo svého vrcholu v 17. stol. a bylo úplně utlumeno na počátku 20. stol. nebo již rovněž
ukončenou těžbu vápence v oblasti Dolnohořicka.
Průmyslová výroba se v zájmovém úze mí příliš nerozvinula - ani Sedlcem-Prčicía ani Mladou
Vožicí neprochází železniční trať. Vykoupení pozemků pro stavbu železnice na mladovožicku
zabránily obavy sedláků, že by jim železniční doprava rušila dobytek na pastvinách.
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Členité zájmové území nedisponuje zdroji nerostných surovin. Průmyslová výroba zde nebyla nikdy
zásadním způsobem rozvinuta. Ani v současnosti se nedaří do zájmového území přilákat
významnější průmyslové výrobce. P ro rozvoj území proto musí být aktivně vyhledávány jiné druhy
podnikatelských aktivit. (CH1),(CH101)
Jistou příležitost v tomto směru nab ízí zlepšující se dostupnost území dík y probíhající výstavbě
dálnice D3 Praha – České Budějovice a probíhající výstavba mezinárodního železničního koridoru
na stejné trase. Přiblíží se tím významný zákaznický potenciál okolních větších měst, včetně Prahy.
Zlepšuje se dopravní infrastruktura, prostřednictvím které bude možné zájmového území snáze
dosáhnout, má- li to ovšem přinést kýžený efekt, je nezbytné zlepšit také dopravní infrastrukturu
uvnitř území. (CH2),(CH102)
2.1.1.2 Geomorfologická a přírodní charakte ristika území
Převážnou část zájmového území tvoří členitá Táborská pahorkatina, která je, z hlediska
geomorfologického, podsoustavou Středočeské pahorkatiny, jejíž nejvyšší vrchol – Javorová skála
(737 m) - se nachází nedaleko Jistebnice. Na východě přechází mírně se vlnící krajina vlnou Holých
vrchů (převýšení 200 m n.m.) v Křemešnickou vrchovinu, která je podsoustavou Českomoravské
vrchoviny. Severní hranici území opticky uzavírá bájná hora Blaník (694 m).
V blízkosti Pacovy a K ladrubské hory na Dolnohořick u se dříve těžil vápenec. Je zde C hýnovská
jeskyně, která byla jako první jeskyně na území ČR zpřístupněna turistům již v roce 1869 a nyní
jich sem ročně zavítá až 30 000. Území mezi S tarou Vožicí a Ratibořskými Horami označují
montanisté za jedno z nejzac hovalejších míst v Evropě, kde se v minulosti těžilo stříbro.
Na úpatí vrchu Batkovy (724 m) u Pohnání pramení nejvýznamnější vodní tok oblasti - říčka
Blanice, která protéká tzv. blanickou brázdou a vlévá se u Českého Šternberku do Sázavy a je
jediným lokálním přírodním propojením území jižních a středních Čech.
V oblasti je celá řada rybníků. Mezi nejvýznamnější patří ve východní části území soustava
Blatnických rybníků (Kozák, Kačer, Zadražil, Budař) v rekreační oblasti Blatnice – Radostovice.
K rekreačním účelům je využívána přehradní nádrž Košín. RatibořskohorskýTrejbský rybník
vybudovali středověcí horníci jako zásobárnu vody, která sloužila ke zpracování a těžbě stříbrných
rud. Řada rybníků se nachází na Jistebnicku (C hadimák, Obecní, Nový a Kaplic e) na potoku
Cedron a na Petříkovickém potoku u Nadějkova. Jen nepatrná část rybníků slo uží k rekreačním
účelům, většinou jsou využívány k chovu ryb.
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Průměrná roční teplota dosahuje v zájmovém území 7°C, kromě území na levém břehu Blanice.
Oblačnost zde v průběhu roku dosahuje hodnoty 70 %, jsou tu nejvyšší průměrné dešťové srážky z
celého táborského okresu /až 700 mm/, počet dnů se srážkami je 120.
Pro své geomorfologické a přírodní podmínky a pro nedotčenost průmyslem je zájmové území
vhodné pro rekreaci obyvatel blízkých měst a pro rozvoj cestovního ruchu. (CH103),(CH9)
Aby se tak mohlo stát, je nezbytné zlepšit podmínky pro rekreační koupání, protože rybníky jsou
většinou využívány k chovu ryb. (CH3)
Magnetem pro turisty je C hýnovská jeskyně. (CH8)
Údržba vegetace v těsné blízkosti komunikací je nedostatečná a nedostatečná je také údržba ploch,
které nejsou bezprostředně užívány k produkci zemědělských komodit.(CH4)
Vzhledem k zemědělskému hospodaření na rozsáhlých plochách a k tomu užívané velké
mechanizaci je problematická prostupnost krajiny. (C H5)
Zachovány by měly být také charakteristické krajinné prvky, jako jsou aleje, stromořadí apod.
(CH6)Přírodní zdroje území
Pro zájmové území je charakteristický nedostatek nerostných surovin, pomineme - li v této
souvislosti dolování stříbra na území mezi Chotovinami, Ratibořskými Horami a Starou Vožicí,
které dosáhlo svého vrcholu v 17. stol. a bylo úplně utlumeno na počátku 20. stol. nebo již rovněž
ukončenou těžbu vápence v oblasti Dolnohořicka.

V zájmovém území nejsou k dispozici žádné zdroje nerostných surovin. (P Z1)
2.1.1.3 Půda a zemědělská výroba
Výměra zemědělské půdy v zájmové oblasti dosahuje 42 360 ha, což je 66,9 % z celkové výměry
zájmového území,vizGraf 1.V popiso vaném území se nacházejí různé typy půd, jakými jsou hnědá
půda, oglejená půda, půda glejová, hlinité a hlinitopísčité půdy, podzolové půdy, oligobazické
hnědé půdy, hnědé horské půdy a půdy nevyvinuté (žulové výchozy, balvaniště), hnědozem a nivní
půdy. P ůdy dosahují průměrné hloubky do 80 cm, a tak je řadíme mezi střední až hluboké. Z
hlediska druhu jsou to půdy lehčí až těžší.
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Graf 1: Půda v zájmovém území
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Zem ědělská půda (%)
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Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011–vizPříloha 2

72,5 % z celkové výměry zemědělské půdy v zájmovém území je půda orná, pouze na 24,6 %
výměry jsou pěstovány trvalé travní porosty. Nadprůměrné rozorání se negativně projevuje na
stabilitě krajiny. Průvodním znakem je půdní eroze, nízká retenční schopnost, nízký výskyt
ekologicky stabilníc h prvků, špatná průchodnost i její estetická kritéria.
Graf 2: Zemědělská půda v zájmovém území
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Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha 2
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Tabulka 6: Počty zemědělců a výměra zemědělské půdy
Výmě ra ze mě dě lské půdy (ha)

Počet FO

Ze mě dě lské podniky

0

135

3

1 - 20

29

2

20 - 40

25

2

40 - 60

12

1

60 - 80

10

1

80 - 150

16

2

150 - 300

7

2

300 - 500

5

2

500 - 1000

2

10

1000 - 1500

1

3

1500 - 2500

0

3

2500 - 3500

0

2

3500 a více

0

1

Zdroj: AK Tábor, SZIF Příbram, SZIF Benešov, 2014 - viz Příloha 3

Obce zapojené do zájmového území vlastní pouze cca 2,7 % (1144 ha) z celkové výměry
zemědělské půdy, která je v území k dispozici. Zemědělskou půdu obce většinou za úplatu
pronajímají zemědělským farmám a podnikům.

Mezi největší majitele zemědělské půdy patří tyto obce: Ratibořské Hory (104,3 ha), Opařany (98,2
ha), Mladá Vožice (85 ha), O ldřichov (72 ha), Dolní Hořice (61 ha), Nadějkov (70 ha), Mezno (60,2
ha), Střezimíř (54), Sedlec-Prčice (51,42 ha)a Běleč (50,3 ha). Dalších 12 obcí disponuje vlastní
zemědělskou půdou o výměře 20 až 40 ha.
V zájmovém území jsou k dispozici nepříliš úrodné půdy, u nichž nelze předpokládat, že se stanou
základem konkurenceschopného ze mědělství na evropské úrovni.(P Z2)
V místech postižených nadměrným zorněním by se mělo přednostně přikročit k zalesňování a
zatravňování méně úrodných a/nebo špatně dostupných ploch.(P Z3),(P Z101)
Obce zapojené do zájmového území vlastní cca 1 144 ha zemědělské půdy, na které nehospodaří, a
za úplatu ji pronajímají zemědělským podnikatelským subjektům.(P Z102)
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Podle dostupných informací hospodaří na 26 323 ha, což je 62 % z celkové výměry zemědělské
půdy zájmového území, větší zemědělské podniky a společnosti. Na zbývajících 38 % z celkové
výměry zemědělské půdy hospoda ří soukromí zemědělci. Průměrné zatížení VDJ na 1 ha je vyšší u
zemědělských podniků a společností, u soukromých zemědělců dosahuje 0,18 VDJ/ha. Z tabulky č.
48 je patrné, že nejvíce aktivních zemědělců hospodaří na výměře do 150 ha - jedná se o 92 farem a
8 zemědělských podniků. Na výměře vyšší než 1 000 ha hospodaří již jen jedna fyzická osoba a 9
podniků. Mezi tři největší zemědělské podniky, které hospodaří v zájmovém území, patří ZD Dolní
Hořice (2 502 ha), Agrospol Mladá Vožice a.s. (3 454 ha) a ZD Opařany (4 705 ha).

Tabulka 7: Výměra zemědělských farem a podniků
Výmě ra ze mě dě lské půdy

Soukromé farmy

Ze mě dě lské

(ha)

/FO

podniky

Není uvedena

135

3

1 - 20

29

2

20 - 40

25

2

40 - 60

12

1

60 - 80

10

1

80 - 150

16

2

150 - 300

7

2

300 - 500

5

2

500 - 1000

2

10

1000 - 1500

1

3

1500 - 2500

0

3

2500 - 3500

0

2

3500 a více

0

1

Zdroj: AK Tábor, SZIF Příbram, SZIF Benešov – vizPříloha 3

V posledních dvaceti letech se výrazně zmenšil rozměr živo čišné výroby, což se již dnes projevuje
nedostatkem organické hmoty v půdě (chybí hnojení chlévskou mrvou) a v budoucnosti to bude mít
značný vliv na snížení přirozené úrodnosti půdy. Z uvedeného důvodu také již nelze hovořit o
hlavním zdroji pracovních míst ve venkovských oblastech zájmového území. Průměrný věk
zaměstnanců v zemědělských podnicích se neustále zvyšuje, což se v blízké budoucnosti projeví
v nedostatečnémpočtupracovníchsilvzemědělství.
Funkci údržby a tvorby krajiny plní současné zemědělství pouze částečně. Pomineme- li ten fakt, že
velké zemědělské podniky se snaží hospodařit na co největších půdních blocích, což malebnosti
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krajiny příliš nepřispívá, je nutné zmínit i jen velmi malý zájem zemědělců o omezování eroze,
údržbu polních cest a kultivaci vegetacev těsnéblízkostipolí,nakterýchhospodaří.
Podnikavost zemědělců, měřená snahou dále zpracovávat své výrobky, účastnit se farmářských
trhů, provozovat prodej ze dvora a podobné další aktivity, které by cílevědomě směřovaly
k navyšování přidané hodnoty produkce potažmo jejich příjmů, není příliš vysoká.
Oproti minulosti se zmenšil rozměr živočišné výroby, což se již dnes projevuje nedostatkem
organické hmoty v půdě (chybí hnojení chlévskou mrvou).(P Z4)
Průměrný věk zaměstnanců v zemědělských podnicích se neustále zvyšuje.(PZ5)
Péči o krajinu, zájmu o ochranu půdy atd. před erozí brání zemědělcům podmínky na trhu
zemědělských komodit.(P Z6)
Zemědělské podniky a farmy se orientují na poptávku trhu po zeměd ělských komoditách a
zapomínají na možnost diverzifikace svých činností včetně potravinářského i nepotravinářského
zpracování své produkce.(P Z7)

Je nezbytné podpořit takové aktivity ze mědělců, které přispě jí k udržitelnému hospodaření
na půdě (zvyšování organické hmoty v půdě, ochrana půdy pře d erozí, zme nšování půdních
blok ů, údržba polních cest, výsadba ale jí ovocných stromů atd.) a dále aktivity, které podpoří
záje m ze mědělců o diverzifikaci je jich činností jak v ze mědělských (produkce nových komodit
– zelenina, ovoce)tak neze mědělských oblastech (služby, výroba, cestovní ruch) podnikání, tak
i při zpracování, potažmo zajištění přidané hodnoty (potravinářské zpracování) a realizace
ze mědělských komodit na regionálním trhu (prodej „ze dvora“, účast na farmářských trzích
atd.) a aktivním působe ním v cestovním ruchu (agroturistika)(PZ106 ).
2.1.1.4 Lesy
Lesní pozemky v zájmové oblasti zaujímají 15 128 ha, což je 23,9 % z celkové výměry zájmového
území. Jedná se zejména o lesy hospodářské, které slouží k produkci obnovitelné dřevní hmoty.
Z hlediska druhové skladby je poměr mezi jehličnany a listnáči 4:1. Z jehličnanů převažuje smrk a
borovice, z listnatých dřevin buk, olše, javor horský (klen) a dub.
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Vytěžené dřevo se v převážné míře exportuje nebo je prodáváno do tuzemských zpracovatelských
provozů, které jsou většinou za hranicemi zájmového území. Obdobná je situace u odpadu z těžby,
který je z území odvážen v podobě dřevní štěpky.
Ve vlastnictví jednotlivých obcí je cca 17,6 % (2 668 ha) z celkové výměry lesní půdy. Mezi
největší vlastníky lesů patří tyto obce: Mladá Vožice (318,58 ha), Jistebnice (232,8 ha), Borotín
(258,3 ha), Opařany (228,8 ha), Sedlec-Prčice (197,1 ha), Meziříčí (180 ha), O ldřichov (120 ha) a
Šebířov (104 ha). Devět obcí vlastní lesní porosty o výměře 50 až 100 ha, viz Příloha 2.
Dřevo vytěžené v zájmovém území se v místě nezpracovává ani energeticky nevyužívá. (P2Z8)
Obce zapojené do zájmového území vlastní cca 2 668 ha lesů.(P2Z103)

Je nezbytné podpořit takové podnikatelské aktivity, které povedou vlastníky lesů ke zvýšení
zájmu o navyšování přidané hodnoty v místě vytěženého dřeva a ke zvýšení zájmu o
energetické využití odpadní dřevní hmoty vznik lé při těžbě v lesích potažmo o vznik místního
trhu s palivovým dřívím, k čemuž je nezbytné vytvářet potřebnou infrastrukturu (PZ 107).
2.1.1.5 Vodní plochy
Celková výměra vodních ploch v zájmové oblasti dosahuje 1 178 ha, což jsou 1,9 % z celkové
výměry zájmového území. Obce zapojené do zájmového území vlastní 66,6 ha vodních ploch, což
je 5,7 % z celkové výměry rybníků, které jsou v území k dispozici.
Obce zapojené do daného území vlastní celkem 268 rybníků a vodních nádrží. Mezi obce, které
vlastní rybníky o největší výměře patří: Jistebnice (12,6181 ha), Sedlec-Prčice (7 ha), Mladá Vožice
(5,55 ha), C hotoviny (5,44 ha), Dolní Hořice (4,9 ha), Mezno a Běleč (2,5 ha). Dalších devět obcí
vlastní rybníky o celkové výměře 1 až 2 ha, viz Příloha 2.

Většina rybníků, zejména soukromých, je využívána k chovu ryb.(P Z9)
Obce zapojené do zájmového území vlastní cca 67 ha vodních ploch (rybníků).(P Z104)
Vodní plochy by v zájmové m úze mí ne měly sloužit pouze k hospodářským ale i k rekreačním
účelům. Nedostatek míst pro přírodní koupání limituje rozvoj rekreačních možností
v zájmovém úze mí (PZ108).

15

14 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, k teré se dotýkaly problematiky „Rybníků“,
dosáhl 28 (muži tento problém uvedli 25 krát a ženy 3 krát) výskytů a umístil se na 14. místě v
pořadí dalších zjištěných problémů, což je 1,7 % z celkového počtu problémů.
1.4.1.1 Chráněná úze mí
Podle údajů získaných od Agentury ochrany přírody a krajiny se v zájmovém území nachází 31
památných stromů, 11 malýc h zvláště chráněných území a 7 evropsky významných lokalit.
Nejrozsáhlejší evropsky významnou lokalitou je v zájmovém území přírodní památka Vlašimská
Blanice. V zájmovém území se nachází také dva přírodní parky – Polánka a Jistebnická
vrchovina.Seznamchráněných krajinných prvků je v dokumentuPříloha 4.
2.1.1.6 Přírodní památky
V současné době jsou do kategorie „přírodní památka“ zařazována malá území jiných účelů
ochrany, např. taková, která by z hlediska ochranných podmínek spadala spíše pod kategorii
přírodní rezervace, neboť v nich jde zejména o ochranu určitého biotopu. Nejrozsáhlejší přírodní
památkou v zájmovém území je přírodní památka Vlašimská Blanice.

Přírodní památka Vlašimská Blanice
Cílem vyhlášení přírodní památky Vlašimská Blanice, jehož veřejné projednávání proběhlo na
přelomu roku 2012 a 2013 a vyhlašovatelem byl Krajský úřad Jihočeského kraje, je ochrana a
udržení stávajícího stavu vývoje vodního toku říčky B lanice ve směru od Mladé Vožice, který tvoří
dominantní jev této přírodní památky. Dále pak udržení kvality nivy vodního toku a zkvalitnění
čistoty vody vodního toku pro zachování vhodných biotopů. Hlavními předměty ochrany je vydra
říční a velevrub tupý.
2.1.1.6.1 Přírodníparky
V zájmovém území se nacházejí dva přírodní parky – Jistebnická vrchovina a Polánka – byly
zřízeny vyhláškou J ihočeského krajského úřadu a jsou zde omezeny činnosti, jež by mohly vést k
rušení, poškození nebo ke zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a
soustředěné estetické a přírodní hodnoty.
Přírodní park Jistebnická vrchovina
Přírodní park Jistebnická vrchovina byl vyhlášen Okresním úřadem v Táboře v roce l994
v návaznosti na stejnojmenný přírodní park v okrese Benešov. Má plochu 72,7 km². Leží na
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severozápadě okresu při hranici s okresy P ísek a Benešov ve správním území obcí Borotín,
Jistebnice a Nadějkov, které jsou též přirozenými s tředisky osídlení.

Jistebnická vrchovina je součástí Vlašimské pahorkatiny. Je tvořena převážně granitoidy
středočeského plutonu, v nichž převažuje porfyrický durbachit typu Čertova břemene, ve východní
části probíhá úzký pruh granodioritu sedleckého typu a na východním okraji leží pestrá votická
skupina moldanubika.
Členitý georeliéf stoupá od jihu k severu k tzv. C unkovskému hřbetu, jehož nejvyššími body jsou
Javorová skála (722,6 m n.m.) a Čertovo břemeno (713,6 m n.m.), odkud vrchovina spadá strmým
zlomovým svahem k severu do Sedlecké kotliny.
Přírodní park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny s pestrou mozaikou polí, luk a lesíků,
s množstvím vodních ploch a menších toků. S ídelní strukturu tvoří poměrně hustá síť drobných
vesnic, osad a ro ztroušených samot. Východně od obce Borotín se na plochém hřbetu, chráněném
ze tří stran rybníkem, nachází malebná zřícenina středověkého hradu Borotín. Oblast je
odvodňována do Lužnice prostřednictvím S mutné a Košínského potoka a severní svahy
Cunkovského hřbetu prostřednictvím Sedleckého potoka a jeho přítoků do Vltavy.

Přírodní park Polánka
Přírodní park Polánka byl vyhlášen Okresním úřadem v Táboře v roce 1994. Rozkládá se
v severovýchodní části okresu, severně od Chýnova, na ploše 16,2 km². Zasahuje d o správních
území obcí Bradáčov, Dolní Hořice, Pohnánec, Pohnání, Ratibořské Hory, Rodná a Vodice.
Území přírodního parku je součástí geomorfologického celku Křemešnická vrchovina, v této části
tvořené svory a svorovými rulami chýnovské flyšoidní skupiny moldanubika. Jihozápadní část
území tvoří Dubské vrchy, které výraznými zlomovými svahy spadají na jih do Chýnovské kotliny
a na severozápadě do Blanické brázdy, severovýchodní část je součástí ploché Cetorazské
pahorkatiny. Nejvyšším bodem je vrch Batkovy (721,1 m n.m.), na jehož severním svahu pramení
řeka Blanice.
Jádrem přírodního parku jsou lesní komplexy Batkovy a Domamyšlský les. Jedná se o
nejzachovalejší lesní porost (smrk s roztroušeným bukem), místy s produkcí resonančního dřeva na
Táborsku. V jihozápadní členité části území mezi Pohnáncem a Chotčinami je významným
krajinným fenoménem síť polních cest mezi zemědělskými pozemky s doprovodnou alejovou
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výsadbou tvořenou javorem, jasanem, dubem a vtroušenou třešní. Součástí parku je soustava
menších rybníků (P ilský, Mlýnský) v oblasti obce Vodice – východně od obce Hartvíkov.
Z hlediska krajinného rázu Polánka reprezentuje krajinu Českomoravské vrchoviny, a to především
současné ekosystémy Pelhřimovského bioregionu.
2.1.1.7 Území povodí Jordánu
V letech 2011 až 2014 bylo nákladem 466 mil. Kč vytěženo z táborské údolní nádrže Jordán
262.509 m3sedimentu. Převážná část plochy povodí nádrže se nachází na území obce Chotoviny,
Borotín, S udoměřice u Tábora, Radkov, Košín, Radimovice u Tábora, S vrabov, Nasavrky, Mezno a
Střezimíř, které jsou zapojeny do zájmového území. Zvolená lokalita je charakterizována jako
území, kde je velké zastoupení zemědělské půdy a významná plocha rybníků využívaných
k intenzivní produkci ryb.
Povodí obývá cca 3100 obyvatel, z nichž pouze 750 obyvatel žije v obci C hotoviny a Borotín, které
mají k dispozici čistírnu odpadních vod. V ostatních sídlech systém kanalizace není nebo není
zakončen žádnou ČOV. V důsledku vypouštění nečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů
do vodních toků, do stává se do nádrže velké množství fosforu, který je příčinou eutrofizace.
V povodí Jordánu je nezbytné provést také, dle provedených studií, řadu krajinotvorných
protierozních zásahů např. provést výsadbu alejí, vybudovat protierozních lesní cesty, ale tak é
aktivovat obyvatele např. prostřednictvím environmentální výchovy na základních školách.
2.1.1.8 Zeleň v obcích
V rámci projektu „Lokální identita zeleně venkovských sídel“ QI112A138 bylo na území
Společenství obcí Čertova břemeno, které je součástí zájmového území, provedeno v letech 2011 až
2014 šetření stavu veřejné zeleně na veřejně přístupných místech v intravilánu obcí … V rámci
tohoto šetření byly mimo jiné provedeny analýzy klimatické, estetické a ekologické vhodnosti
dřevin a bylin, které se dnes nacháze jí na návsích, veřejných plochách, zahrádkách a
předzahrádkách. Bylo konstatováno, že téměř v každé obci lze nalézt nevhodné výsadby exotických
druhů stromů a keřů, jehličnatých dominant a mnohých taxonů, které byly v úzkém sortimentu v
minulých desetiletích produkovány centrálními školkami. Intravilán obcí zájmového území se tak
často mění na uniformní, neosobní a chybí mu vazby na okolní krajinu, tradice a historii.
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8 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Veřejná
prostranství a údržba veřejné zeleně“, dosáhl 49 (muži tento problém uvedli 17 krát a ženy 32 krát)
výskytů a umístil se na 8. místě v pořadí dalších zjištěných problémů což je 2,9 % z celkového
počtu problémů.

Na 14 % výměry zájmového území se nac házejí dva přírodní parky – PP Polánka a PP Jistebnická
vrchovina.(P Z10), (PZ105)
Součástí zájmového území je Přírodní památka Vlašimská Blanice – chrání zde přirozený biotop
pro život vydry říční a velevruba tupého.
Je žádoucí navodit takové podmínky, které podpoří s polupráci obcí, bez ohledu na to, zda
jsou či nejsou zapoje ny do zájmového území, aby bylo možné řešit ekologické problé my
společně (výstavba kanalizace a ČOV, boj s erozí apod.) v kontextu větších územních celků viz
povodí Jordánu (PZ109).
V kontextu revitalizace zeleně v obcích je ne zbytné dát intravilánu obcí je jí původní podobu a
funkci – tedy střetávání obyvatel. Pro to je nezbytné zajistit lepší orientaci kompetentních
osob i všech obyvatel v širokém nabízené m sortime ntu dřevin a bylin, kterými je dnešní trh
zásoben (PZ110).

V kontextu

revitalizace

zeleně

v krajině

je

nezbytný

návrat

k možnostem

je jího

hospodářského využití (výsadba ovocných stromů) (PZ111).

2.1.2 Kulturní a historické zdroje území
Na území zájmové oblasti se nachází četné a rchitektonické památky, místa významných
historických událostí a pochází odtud, nebo zde alespoň působily, významné historické osobnosti
českých dějin a odborníci.

Zašlou slávu stříbrných dolů na Starovožicku a Ratibořskohorsku pamatují zříceniny hradů Bo rotín
a Šelmberk i unikátní gotická zvonice v Mladé Vožici. Zámky, panské domy, kostely a kaple jsou
stále dominantními budovami obcí. Většina historických objektů je ve velmi špatném technickém
stavu (např. zámek Nemyšl, Mladá Vožice, Lejčkov, Jistebnice, Nadějkov, S milkov atd.). Pokud
jsou vlastníci historických objektů ochotni nezbytnou rekonstrukci provést, potýkají se
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s nedostatkem finančních prostředků i s přehnanými požadavky památkářů. V důsledku toho není
většina rozsáhlejších místních objektů přístupná veřejnosti. Kostely, kaple, drobné sakrální stavby a
židovské hřbitovy (Elbančice, Nemyšl) jsou v relativně dobrém technickém stavu.
K období husitství se vztahuje nález známého Jistebnického kancionálu, který byl nalezen na faře
v Jistebnici v roce 1872. Oblast StarovožickaaRatibořskohorska, kde se těžilo stříbro, je
považována za jednu z našich mála historických důlních oblastí, které byly ovládány příslušníky
vysoké české šlechty (Rožmberkové, Schwarzenbergové, Kuenburkové). Jen drobnou roli zde hrál
v historii dolová ní král nebo zástupci měšťanů.
Mezi nejvýznamnější místní rodáky a osobnosti, které v území působili, patří Vítek z Prčice (?1192)zakladatel rodu pánů z Růže (Vítkovců);Mistr Vojtěch Raňk ův z Ježova (1320-1388),který
nazval Karla IV. „otcem vlasti“ a je dosud jediným českým rektorem na francouzské
Sorbonně;církevní reformátora Husův předchůdceMatěj z Janova (1350-1393);významný český
buditelJan Jeník z Bratřic (1756-1845); radikální de mokratický novinář a spisovatelProkop
Chocholouše k (1819-1864);historik a autor díla Hrady a zámky království českého August
Sedláček (1843-1926); Josef Fanta (1856- 1954)architekt, jeden z nejvýznamnějších představitelů
české secese; malíř a loutkářOta Bubeníček (1871-1962);malíř a grafikRichard Lauda (18731929); prozaik, autor historických a společenských románů a próz pro dětiBohumil Říha (19071987); Karel Chaba (1925-2009) zvaný též „poslední malíř Prahy“;významný český divadelní a
filmový režisé rEvald Schorm (1931-1988); sociální ekolog a publicistaBohuslav B lažek (1943 –
2004);Jiří Balík – současný rektor Č ZU v Praze.

Lidové zvyky a tradice jsou udržoványzvláště v menších obcích díky spolkovým aktivitám (jedná
se omasopusty, maškarní plesy, pálení čarodějnic, stavění májek atd.). Na území také působí
několik kvalitních ochotnických spolků (Jistebnice, Božejov, Nadějkov).
2.1.2.1 Nemovité kulturní památky
Nemovité kulturní památky se spolu s dalšími částmi památkového fondu České republiky,
chráněnými zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, evidují v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky. V tomto seznamu je v současné době evidováno 206
nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v obcích zapojených do zájmového území. Ve
vlastnictví obcí je 55 památkově chráněných objektů, 36 vlastní církve a 55 soukromé osoby.
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U 53 objektů není vlastnictví jednoznačné. Rekonstruováno by mělo být celkem 78 nemovitých
kulturních pa mátek z toho je 23 ve vlastnictví obce, 23 památek vlastní církve, 18 je v soukromém
vlastnictví a u 11 není vlastník znám. Seznam nemovitých kulturních památek, které jsou situovány
v zájmovém území, je uveden v dokumentu Příloze 5.
Jedinou národní pamá tkou v zájmovém území, která je uvedena v indikativním seznamu národních
kulturních památek je klášter s kostelem sv. Františka Xaverského v Opařanech čp. 80, kde působí
dětská psychiatrická léčebna.
V zájmovém území aktivně působí sběratelé historických vozidel, kteří mají zájem objekty své
sběratelské vášně vystavovat v soukromých muzeích a expozicích. V současné době je expozice
historických vozidel a motocyklů pro veřejnost přístupná pouze v C hotovinách v muzeu pana
Janeckého. Každoročně se v zájmovém území konají přehlídky a závody historických vozidel a
motocyklů.
Území má bohatou historií, žily zde a/nebo pracovaly významné osobnostmi, dochovaly se zde
lidové zvyky a tradice. (CH7)
Jedinou národní památkou je v zájmovém území klášter s kostelem sv. Františka Xaverského
v Opařanech (CH10)
Ke zviditelnění území lze využít jeho bohatou historii, která zde zanechala řadu nemovitých i
technických (historická vozidla) památek. (CH104).

Je nezbytné využít potenciál stavebních, kulturních i technických pa mátek, které se v
zájmovém území nachází, k jeho prezentaci, jako úze mí vhodného pro rekreaci a trávení
volného čas u, a podpořit tak podnikatelské aktivity v oblasti CR (CH105).

2.1.3 Lidské zdroje území
Lidské zdroje patří mezi to nejcennější, co má zájmové území k dispozici. Jedná se o schopnosti
jednotlivých lidí vykonávat produktivní práci (placenou nebo neplacenou), fyzické a mentální
zdraví, životní sílu a energii, znalosti, zručnosti a motivace – získané v procesu vzdělávání a také
životní postoje. S louží k vytváření nových hodnot, uspokojení potřeb nebo ke zvýšení hodnoty
některých dalších tj. sociálních, přírodních a hmotných zdrojů území.
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Podle posledního Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 (ČS Ú) žilo na území OS MAS Krajina srdce
celkem 20711 obyva tel (100 %) – z toho bylo 10390 mužů (50,17 %) a 10321 žen (49,83 %),
2.1.3.1 Vývoj počtu obyvatel
Z dlouhodobého sledování vývoje počtu obyvatel v zájmovém území, jak je zaznamenáno v tabulce
č. 4 a v grafu č. 3, je patrné, že v zájmovém území docházelo k trvalému poklesu počtu obyvatel.
Ve srovnání s rokem 1869 (100 %) žilo v zájmovém území v roce 2011 o 59,1 % obyvatel méně.
Z relativního porovnání údajů dále vyplývá, že mezi lety 1980, kdy v obcích na zájmovém území
žilo 24 231 obyvatel (100 %), se jejich počet za posledních 31 let snížil o 14,53 %.
V zájmovém území dochází z dlouhodobého časového hlediska k trvalému poklesu počtu obyvatel,
čímž se samozřejmě snižuje disponibilní zásoba lidských zdrojů zájmového území.
Vzhledem k tomu,že zájmové území nelze bez lidských zdrojů rozvíjet, je nezbytné přijmout
taková Aktivita, kte rá zamezí nebo alespoň významně zpomalí další vylidňování zájmového
území – musí být podnik nuta zejmé na taková Aktivita, která zajistí lidem práci v místě jejich
bydliště, případně Aktivita, která budou řešit snazší vyjížďku za prací.
Tabulka 8: Vývoj počtu obyvatel žijících v obcích zapojených do zájmového území
Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Počet obyvatel

50639 50765 48625 45890 44195 42557 39226 30474 29478 26388 24231 22112 20679 20711

Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 6

Graf 3:Vývoj počtu obyvatel v zájmovém území od roku 1869 do současnosti
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Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 6
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V Graf 3 je patrné, že s tím, jak klesal v předchozích 150 letech počet obyvatel v obcích, které jsou
dnes zapojeny do zájmového území, zvyšoval se počet obyvatel okresních měst Tábora a Benešova.
Obyvatelé venkovských obcí odcházeli obecně řečeno „do měst“ za prací a lepšími životními
podmínkami. Zájmové venkovské území se postupně vylidňovalo.
Graf 4:Srovnání vývoje počtu obyvatel v zájmovém území a v bývalých okresních městech Tábor a
Benešov - od roku 1869 do současnosti
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Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 6

Obyvatelé venkovských obcí zapojených do zájmového území historicky odcházeli nejen do
okresních měst, ale obecně řečeno „do měst“ za prací a lepšími životními podmínkami.
Aby se zabránilo dalšímu odchodu obyvate l zájmového území do měst, je třeba realizovat
takové aktivity, které přis pějí ke zlepšení životních podmínekze jména pro mladé lidi a rodiny
s dětmi v identifikovaných problé mových oblastech(zaměstnanost, bydlení, odpovídající
služby). (LZ101)
2.1.3.2 Přírůstek počtu obyvatel
V intervalu let 1992 až 2011 došlo pouze v roce 2008 u přirozeného přírůstku počtu obyvatel
v zájmovém území k překročení nulové hranice. Jen v tomto roce se narodilo více dětí (+44), než
zemřelo obyvatel z obcí zapojených do zájmového území. V ostatních sledovaných letech byl vždy
počet zemřelých vyšší, než počet narozených.
Kladného migračního přírůstku obyvatel je v zájmovém území dosahováno každoročně počínaje
rokem 2002, s jedinou výjimkou v roce 2005 (-23) až do roku 2011. Přičemž v roce 2009 dosáhl
nejvyšší hodnoty za celé sledované období od roku 1992 - tj. +155.
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Křivka vývoje celkového přírůstku obyvatel v zájmovém území kopíruje křivku migračního
přírůstku. Migrace je rozdíl mezi počtem obyvatel, kteří se do území přistěhovali, a po čtem
obyvatel, kteří se vystěhovali. Má na stabilitu, případně na růst či pokles počtu obyvatel
v zájmovém území, podstatně větší vliv než přírůstek přirozený.
V intervalu let 1992 až 2005, s výjimkou roku 2004 (+85) byl celkový přírůstek obyvatel v území
každý rok záporný a dosahoval hodnot od -14 (2003) do -229 (1996) obyvatel. Od roku 2006
dosahuje celkový přírůstek díky rostoucímu počtu přistěhovalých pouze kladných hodnot – nejvyšší
byl celkový přírůstek v tomto období v roce 2009 (+ 149) a nejnižší v roce 2010 (+7).
Z Graf 5 je patrné, že v období před rokem 2005 obyvatelé ze zájmového území spíše odcházeli,
což bylo v souladu s trendem let předcházejících, zatímco po roce 2005 se objevuje trend nový,
který spočívá ve zvýšeném zájmu o území, což je patrné z vyššího migračního přírůstku, potažmo
celkového přírůstku počtu obyvatel, v zájmovém území.
Graf 5: Sledování přírůstku počtu obyvatel v zájmovém území v letech 1992 až 2011
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Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 7

Z Graf 6, který znázorňuje křivku celkového přírůstku obyvatel zájmového území s vyjádřením
lineárního trendu, je zřejmé, že v roce 2007 došlo k zastavení trvalého poklesu počtu obyvatel
v zájmovém území a že počínaje tímto rokem se počet obyvatel v tomto území nepatrně zvyšuje,
což je způsobeno rostoucím migračním přírůstkem.
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Graf 6:Celkový přírůstek počtu obyvatel v zájmovém území v letech 1992 až 2011
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Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 7

Křivka vývoje celkového přírůstku obyvatel v zájmovém území kopíruje křivku migračního
přírůstku, přirozený přírůstek (s výjimkou roku 2008) dosahuje dlouhodobě záporných hodnot.
(LZ1)
Zvýšený zájem o přistěhování do zájmového území se projevil po roce 2000.
Rostoucí migrační přírůstek přispěl k tomu, že v roce 2007 došlo poprvé po velmi dlouhé době
k zastavení trvalého poklesu počtu obyvatel v zájmovém území. (LZ2)
Z hlediska lidských zdrojů je žádoucí dále podporovat migraci nových obyvatel do území a to
ze jména mladých rodin proto, aby tak byla zajištěna změna stávajícího negativního trendu ve
vývoji přirozeného přírůstku obyvatel v obcích zájmového úze mí, tj. je nezbytné zlepšovat
podmínky pro život mladých lidí (mladých rodin) v zájmové m území (zaměs tnanost, bydlení,
služby). (LZ102)
2.1.3.3 Obyvatelstvo podle věku
Z tabulky č. 5 vyplývá, že v zájmovém území je více mladých lidí od 0 do 19, než je průměr ČR, o
0,96 %. Ovšem v kategorii 20 až 49 let je na tom zájmové území hůře o 3,75 %.Teprve v kategorii
nad 50 let, jsou hodnoty zájmového území „lepší“ než průměr Č R. V podstatě to znamená, že mladí
lidé po ukončení středoškolského vzdělání odcházejí za dalším studiem a prací do měst, kde stráví
buď celou,nebo převážnou část svého produktivního života.
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Z předložené Tabulka 9je patrné, pokud sledujeme poměr mezi kategoriemi 0 až 14 let a 65 a více
let, který je 15,05 : 17,12 (v rámci celé Č R činí 14,32 : 15,81), že obyvatelé zájmového území
stárnou rychleji, než je průměr Č R. Přičemž ještě hůře na tom jsou obce do 500 obyvatel (14,04 :
19,38). Je velmi pravděpodobné, že tento negativní trend se bude dále urychlovat.
Tabulka 9: Srovnání četností věkových kategorií obyvatel zájmového území a ČR

Věk

Inte rval narození

Obce do

Obce

Zájmové

500

nad 501

území

obyvatel

obyvatel

celkem

ČR

0 - 14

2011 - 1997

14,04

15,21

15,05

14,32

15 - 19

1996 - 1992

5,59

5,79

5,77

5,54

20 - 29

1991 - 1982

11,73

11,76

11,75

13,39

30 - 39

1981-1972

14,44

15,71

15,54

16,84

40 - 49

1971 - 1962

13,79

12,39

12,57

13,38

50 - 59

1961 - 1952

12,56

14,15

13,94

13,57

60 - 64

1951-1947

8,37

7,95

8,01

7,16

65 a více let

1946

19,38

16,77

17,12

15,81

Zdroj: SDLB, 2011 - viz Příloha8

2.1.3.4 Věk
V současné době na sto obyvatel zájmového území v produktivním věku (20–64 let) připadá téměř
61,4 lidí, kterým je buď více než 65 let, nebo méně než dvacet. V rámci ČR je to podle SDLB 2011
o něco lepší – jedná se o něco málo přes 55 lidí v neproduktivním věku. Tento poměr se však podle
demografických odhadů má v blízké budoucnosti prudce změnit v neprospěch lidí v produktivním
věku.
Pro posouzení demografického vývoje byly vypočítány indexy stáří, indexy závislosti I a II a index
ekonomického zatížení. Z tabulky č. 9 vyplývá, že ve sro vnání těchto indexů vypočítaných za celou
ČR, je na tom zájmové území ve stárnutí obyvatel území hůře, i přesto, že se zde ve srovnání
s průměrem ČR připadá na 100 osob ve věku 15 – 59 let více děti viz Index závislosti I.
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Z výpočtu Indexu stáří je patrné, že na 100 dětí ve věk u 0 – 14 let připadá o 6,58 obyvatel ve věku
nad 60 let více než je průměr ČR, z výpočtu Indexu závislosti II je patrné, že na 100 obyvatel ve
věku 15 – 59 let připadá o 5,57 obyvatel ve věku nad 60 let více než je průměr Č R.
Podíl obyvatel ve věku nad 60 let je v rámci zájmového území vyšší v obcích do 500 obyvatel
(27,75 %) než v obcích nad 500 obyvatel (24,72 %).
Tabulka 10: Srovnání demografického vývoje v zájmovém území a v ČR dle indexů
Území

Index závislosti
I/**

Index stáří/*

Index závislosti Index ekonomického
II/***
zatížení/****

MAS Krajina srdce 166,98

25,26

42,19

67,45

Česká republika

22,83

36,62

59,45

160,4

Vysvětlivky:
/* Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14
let.
/**Index závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15-59 let.
/*** Index závislosti II udává počet osob ve věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let.
/****Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0-14 let a počet obyvatel ve
věku 60 a více let na 100 osob ve věku 15-59 let.
Zdroj: SDLB 2011, vlastní výpočty - viz Příloha 9

Z Graf 7je patrné, že se průměrný věk obyvatel zájmového území se trvale zvyšuje. Zatímco v roce
1991 dosahoval hodnoty 40,3 let na obyvatele, tak o 20 let později v roce 2011 to bylo již 42,4 let
na obyvatele. Průměrný věk mužů dosáhl v roce 2011(2012) hodnoty 41,1 (41,2) a u žen 43,7
(43,8).
Graf 7:Průměrný věk obyvatel
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Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 10
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Mapa 2 :Průměrný věk vypočtený

Zdroj: ČSÚ - viz Příloha 10

Mladí lidé po ukončení středoškolského vzdělání odcházejí za dalším studiem a prací do měst, kde
tráví buď celou, nebo převážnou část svého p roduktivního života.
Vzhledem k tomu, že mlad í lidé z území odcházejí a přistěhovávají se lidé v kategorii 50+,zvyšuje
se průměrný věk obyvatel zájmového území.(LZ3) o něco rychleji než je tomu v průměru na území
celé ČR, přičemž hůře na tom jsou v tomto směru menší obce (do 500 obyvatel).

Je nezbytné uvádět do praxe taková Aktivita, k terá se stanou magnetem pro místní mladé lidi,
je jich odchodu z území mohou zabránit ze jména nové pracovní příležitosti a dobré podmínky
pro zakládání a život mladých rodin (tj. bydlení, služby – hromadná doprava, školství).
(LZ103)
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2.1.3.5 Obyvatelstvo podle rodinného stavu a pohlaví
2.1.3.5.1 Muži
Podíl mužů je podle údajů v Tabulka 11 ve všech obcích zájmového území o 1,17 % vyšší než je
podíl počtu mužů na celkovém počtu obyvatel v ČR. V obcích do 500 obyvatel je rozdíl oproti
průměru Č R ještě vyšší, činí 1,45 %.
Svobodných mužů žije v obcích zájmového území v porovnání s průměrem ČR více o 0,24 %,
ovšem v obcích do 500 obyvatel je to ještě více 0,15 %. Také podíl mužů z obcí zapojených do
zájmového území, kteří jsou ženatí, je ve s rovnání s průměrem Č R vyšší o 2,21 %.
Podíl rozvedených mužů je v obcích zájmového území v porovnání s průměrnou hodnotou v ČR
nižší o 1,33 %. Vdovců je v zájmovém úze mí v porovnání s průměrem Č R více o 0,2 %, k čemuž
přispívají zejména obce do 500 obyvatel.

Tabulka 11: Muži
Obce do 500

Obce nad 500

Celkem

ČR

Muži celkem

50,45

50,12

50,17

49,0

Svobodní

22,05

22,16

22,14

21,9

Ženatí

23,82

23,34

23,41

21,2

Rozvedení

3,14

3,18

3,17

4,5

Vdovci

1,37

1,40

1,4

1,2

Muži (%)

Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha11
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Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha 11
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V zájmovém území žije více mužů než žen. (LZ4)
V zájmovém území je více vdovců o 0,2%, než je průměr ČR.
V zájmovém území žije více svobodných mužů o 0,24 % než je průměr Č R.
V zájmovém území je méně rozvedených o 1,33 % a více ženatých mužů o 2,21 % než je průměr
ČR.
Je nezbytné vytvářet podmínky pro setkávání a navazování pevných vazeb me zi mladými
lidmi a následně vytvářet podmínky pro zakládání rodin (bydlení, práce, služby). (LZ104)
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2.1.3.5.2 Že ny
Podíl žen na celkové populaci je v zájmovém území nižší ve srovnání s průměrem za celou ČR o
1,17 % méně. V porovnání s průměrnými hodnotami za ČR v zájmovém území žije o 1,77 % méně
svobodných žen s tím, že v obcích do 500 obyvatel je to o 2,45 % méně.
Tabulka 12: Ženy
Že ny (%)

Obce do 500

Obce nad 501

Celkem

ČR

Ženy celkem

49,55

49,88

49,83

51,0

Svobodné

15,55

16,34

16,23

18,0

Vdané

23,06

22,98

22,99

21,1

Rozvedené

3,14

3,36

3,33

5,8

Vdovy

7,80

7,16

7,24

6,1

Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha 12

Podíl vdaných žen je v obcích zájmového území, bez rozdílu počtu obyvatel, více ve srovnání
s průměrem ČR o 1,89 %. V obcích zájmového území v porovnání s průměrem v ČR je vyšší podíl
ovdovělých žen o 1,14 %, v obcích do 500 obyvatel je to dokonce o 1,7 % více.
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Graf 9:Ženy
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Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha 12

V zájmo vém území žije méně žen než mužů. Ve srovnání s průměrem ČR o 1,17 %.
V zájmovém území je více vdov o 1,14% než je průměr ČR.
V zájmovém úze mí žije méně svobodných žen o 1,77 % než je průměr ČR.
V zájmovém území je méně rozvedených o 2,47 % a více vdaných žen o 1,8 % než je průměr Č R.
Je nezbytné vytvářet ženám podmínky pro to, aby v zájmovém území našly vhodného
životního partnera. Je také potřeba poskytovat ženám profesní uplatnění odpovídající jejich
vzdělání a/nebo kvalifikaci. (LZ105)
2.1.3.6 Vzdělanost obyvatel
Ze

srovnání

dat

o

vzdělanosti

obyvatel

z obcí

zapojených

do

zájmového

území,

uvedenýchv Tabulka 13, která byla získána ČSÚ při SLDB v roce 2011, s daty za celou ČR
vyplývá, že v zájmovém území je vyšší podíl obyvatel se základním a neukončeným vzděláním
(4,12 %) a se středním vzděláním bez maturity (9,39 %). V porovnání s průměrem za celou ČR je
v tomto území méně středoškoláků s maturitou (1,91 %) i vysokoškoláků (5,26 %).
Ve sledovaném území podle Tabulka 13 je v obcích s méně než 500 obyvateli průměrná úroveň
dosaženého vzdělání obyvatel, v porovnání s obcemi nad 500 obyvatel, nižší. Počet obyvatel se
základním vzděláním, včetně neukončeného, je v obcích do 500 obyvatel vyšší o 7,03 % než
v obcích nad 501 obyvatel. V porovnání s průměrem Č R je počet obyvatel se základním vzděláním,
včetně neukončeného, v menších obcích vyšší o9,23 %. V počtu vysokoškoláků zaostávají obce do
500 obyvatel za většími obcemi zájmového území o 2,78 % a za průměrem Č R o 7,28 %.
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Tabulka 13:Dosažené vzdělání obyvatel (%)
Obce do

Obce nad

500

501

Všechny

obyvatel

obyvatel

obce

ČR

0,21

0,44

0,38

0,5

26,83

19,8

21,72

17,6

43,42

42,01

42,39

33,0

21,46

26,59

25,19

27,1

1,73

1,98

1,91

2,8

vzdělání

1,13

1,19

1,18

1,3

Vysokoškolské

5,22

8

7,24

12,5

Území
Bez vzdělání
Základní včetně
neukončeného
Střední vč. vyučení
(bez maturity)
Úplné střední
(s maturitou)
Nástavbové
studium
Vyšší odborné

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 - viz Příloha 13

Rozdíly v úrovni dosaženého vzdělávání v obcích (do 500 a nad 501 obyvatel) zapojených do
zájmového území a průměrných hodnot na úrovni České republiky jsou patrné v Graf 10.
Graf 10:Srovnání dosaženého vzdělání obyvatel obcí zájmového území a v ČR
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Zdroj: ČSÚ, SDLB 2011 - viz Příloha 13
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V zájmovém území je v porovnání s průměrem ČR vyšší podílobyvatel se základním a
neukončeným vzděláním a méně středoškoláků s maturitou i vysokoškoláků.(LZ5)
V obcích zájmového území s méně než 500 obyvateli je průměrná úroveň dosaženého vzdělání
obyvatel, v porovnání s obcemi nad 501 obyvatel, nižší.
Aby neodcházeli z úze mí lidé, kteří dosáhli vyššího vzdělání (abs olventivysokých škol), je
nezbytné vytvářet dostatečnou nabídk u kvalifikovaných pracovních míst s odpovídajícím
finančním ohodnocením. (LZ106)
2.1.3.7 Národnostní složení
Podle údajů získaných při SDLB v roce 2011 se k české národnosti hlásilo 73,4 % obyvatel z obcí
zájmového území (25,2 % obyvatel svoji národnost neuvedlo). Za relevantnější údaje týkající se
národnostního složení obyvatel zájmového území je proto nutné považovat spíše údaje ze SDLB
v roce 2001, kdy byli obyvatelé povinni tyto údaje do sčítacího formuláře vyplnit, tehdy se k české
národnosti hlásilo 97,2 % obyvatel. Obyvatel hlásících se k jiné než české národnosti bylo v roce
2001 pouze 1,1 % (a 1,7 % svoji národnost neuvedlo) - zastoupeni byli příslušníci zejména
slovenské (0,5 %) a dále moravské, vietnamské a ukrajinské národnosti (vždy 0,1 %).
Tabulka 14: Obyvatelstvo podle národnosti (SLDB 2001 a 2011)
Česká republika

MAS Krajina srdce
SDLB 2001 SDLB 2011
Obyvatelstvo celkem

SDLB 2011

20 000

20 711

10 230 060

10 436 560

97,2

73,4

90,4

64,3

moravská

0,1

0,1

3,7

5,0

slovenská

0,7

0,5

1,9

1,4

0,1

0,1

0,2

0,3

ukrajinská

0,0

0,1

0,2

0,5

neuvedeno

1,7

25,2

2,5

25,3

česká

z toho

SDLB 2001

národnost vietnamská

Zdroj: SDLB 2011 a 2001 - viz Příloha 14
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Převážná většina obyvatel zájmo vého území se hlásí k české národnosti.
Zájmové území není cizinci a jinými etniky příliš vyhledáváno.
Je nezbytné zvážit, zda by pro „omlazení“ a „zvýšení průměrné vzdělanosti“ úze mí nebylo
vhodné vytvářet takové podmínky, kte ré by byly výhodné pro mla dé kvalifikované
pracovníky a jejich rodiny ze zahraničí (i zde ovšem platí, že je ne zbytné vytvářet dostatečnou
nabídk u kvalifikovaných pracovních míst, bydlení a služeb). (LZ7)
2.1.3.8 Náboženské vyznání
Údaje ze SDLB v roce 2011o příslušnosti obyvatel zájmového území k církvím jsou zkresleny tím,
že vyplňování těchto údajů nebylo povinné. I zde je tedy nutné vycházet z údajů S DLB v roce 2001,
kdy své náboženské vyznání neuvedlo pouze 12,9 % obyvatel. K římskokatolické církvi se v roce
2001 hlásilo 46,2 % obyvate l, 2,1 % k C írkvi československé husitské, 0,4 % k Českobratrské
církvi evangelické a 0,1 % k P ravoslavné církvi v českých zemích a 0,1 % k Náboženské
společnosti S vědkové Jehovovi. K žádné náboženské víře se nehlásilo 36 % obyvatel zájmového
území a v rámci ČR 59 % obyvatel.
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Tabulka 15:Obyvatelstvo hlásící se k církvi, náboženské společnosti (SLDB 2001 a 2011)
MAS Krajina srdce

Česká republika

SDLB 2001

SDLB 2011

20 000

20711

10230060

10 436 560

51,1

19,9

32,1

14,0

46,2

16,9

26,8

10,4

2,1

0,8

1,0

0,4

0,4

0,2

1,1

0,5

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

0,2

Bez náboženské víry

36,0

22,3

59,0

34,5

Neuvedeno

12,9

51,8

8,8

44,7

Obyvatelstvo celkem

SDLB 2001 SDLB 2011

Věřící – hlásící se k církvi,
náboženské společnosti
Církev římskokatolická
Církev

československá

husitská
Českobratrská
z toho

církev

evangelická
Náboženská

společnost

Svědkové Jehovovi
Pravoslavná

církev

českých zemích

v

Zdroj: SLDB 2011, SDLB 2001 - viz Příloha 15

V porovnání s údaji za celou ČR se v roce 2001 hlásilo kvíře o 19 % obyvatel zájmového území
více a o 23 % bylo méně těch, kteří byli bez náboženské víry – religiozita zájmového území je
vyšší. (LZ6)
Nejvíce obyvatel zájmového území se hlásí k římskokatolické církvi. V roce 2001 uvádělo 51,1 %
obyvatel zájmového území, že jsou věřící - v Č R v roce 2001 uvádělo, že je věřících jen 32,1 %
obyvatel.
Vyšší religiozita zájmového území se pravděpodobně projevuje ve vyššímpodílu dětí na celkové
populaci, ve vyšší míře mužů a žen žijících v manželství a v nižší míře rozvodovosti.
2.1.3.9 Výsledky voleb
Tradičně nejsilnější volební účast je v rámci zájmového území do zastupitelstev obcí (2010 – 65,49
%) a do Poslanecké sněmovny parlamentu (2013 – 64,33 %). Účast ve volbách do zastupitelstev

36

krajů je slabá (2012 – 41,86 %). Mezi vítězné volební strany patří zejména strany z levé části
politického spektra (ČSSD, KSČM). Ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu 2013
zvítězila ČSSD ve 36 okrscích, KSČM ve 22 okrscích a ANO 2011 ve 14 okrscích (v některých z
69 volebníc h okrsků zájmového území se na prvním místě umístily i dvě strany). Obdobně lze
hodnotit i volby do krajského zastupitelstva v roce 2012, kdy opět zvítězila ČSSD.

Tabulka 16:Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
Vole bní úč as t (v % )

Vol by do:
Pos lanecká s ně movna Parl amentu 2013

64,33

Jihočes ký kraj
Středočes ký kraj
Čes ká republika

60,6
61,5
59,5

Výs le dky vole b - vítěz né s trany
Vítězná s trana
Počet
ČSSD
KSČM
ANO 2011
TOP 09
KDU-ČSL
Ús vit přímé de mokr. T . Oka mu ry
ČSSD
ANO 2011
ČSSD

okrs ků
36
22
14
2
1
1

Zdroj: http:// volby.cz/- viz Příloha 16

Ve volbách do zastupitelstev krajů 2012 zvítězila ČSSD ve 32 okrscích, na druhém místě byly
„JIHOČEŠI 2012“ (v 16 okrscích) a KSČM (v 16 okrscích).
Tabulka 17: Volby do zastupitelstev krajů 2012
Volby do:

Výsledky voleb - vítězné strany

Volební účast (%)

Vítě zná strana
Zastupitelstva krajů 2012

41,86

Počet okrsků

ČSSD

32

"JIHOČEŠI 2012"

16

KSČM
Koalice KDU-ČSL, SND a
nez.

16

KDU-ČSL

2

ODS

1

TOP 09 a starostové pro STČ

1

Jihočeský kraj

38,6

ČSSD

Středočeský kraj

36,5

ČSSD

Česká republika

36,9

ČSSD

3

Zdroj: http:// volby.cz/-viz Příloha 16
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Ve volbách do zastupitelstev obcí 2010 byla v zájmovém území nejvyšší účast z uvedených krajů a
z České republiky.

Tabulka 18: Volby do zastupitelstev obcí 2010
Volby do:

Volební účast (%)

Zastupitelstva obcí 2010

65,49

Jihočeský kraj

51,4

Středočeský kraj

52,1

Česká republika

48,5

Zdroj: http:// volby.cz/ -viz Příloha 16

Voliči z obcí zájmového území preferovali ve volbách do poslanecké sněmovny (2013) a
v krajských volbách (2012) strany levicového typu. (LZ7)
Účast voličů při volbách do zastupitelstev obcí je v porovnání s výsledky, kterých bylo dosaženo
v rámci Jihočeského a Středočeského kraje i celé Č R, o více než 10% vyšší.
2.1.3.10 Kriminalita
V obcích zájmového území působí 5 obvodních oddělení Policie ČR: Mladá Vožice, Votice,
Sezimovo Ústí, Bechyně a Tábor. Z výše indexu kriminality, který přepočítává počet trestných činů
na 10 000 obyvatel územního obvodu Policie ČR, je patrné, že dosahuje v zájmovém území nejnižší
hodnoty na Bechyňsku (150) a nejvyšších na Táborsku (240), kde jsou samozřejmě započítány
trestné činy, které se uskuteční v okresním městě Táboře.
Z hlediska průměrného indexu kriminality za celé území Č R, který za rok 2013 dosáhl hodnoty
309,5, lze považovat zájmové území za území relativně bezpečné.
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Tabulka 19: Kriminalita v zájmovém území za rok 2013
Obvodní

Počet

oddě le ní

Obce zapoje né do úze mí MAS ČR

Policie

Index

kriminality činů v roce

ČR

Mladá
Vožice

Votice

2013 celke m

Balkova Lhota, Běleč, Borotín, Bradáčov, Dolní
Hrachovice, Drhovice, Hlasivo, C hotoviny, Jedlany,
Jistebnice, Košín, Mladá Vožice, Meziříčí, Nadějkov,
Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, O ldřichov,
Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radimovice u Tábora,
Radkov, Ratibořské Hory, Rodná, Řemíčov, S lapsko,
Smilovy Hory, S vrabov, S udoměřice u Tábora, Šebířov,
Vilice, Zadní S třítež, Zhoř u Mladé Vožice
Červený Újezd, Heřmaničky, Ješetice, Mezno, SedlecPrčice, S milkov, S třezimíř

Se zimovo
Ús tí

tres tných

Tábor

Dolní Hořice, Vodice
Dražice, Dražičky

Bechyně

Opařany

161,5

210

202

304

150,4

304

240,3

878

150

162

Česká
re publika

-

309,5

325366

Zdroj: ht tp://www.mapakrimina lit y.cz ; http://www.polic ie.cz/clanek/archiv-stat ist iky-stat isticke-prehledykrimina lity.aspxViz Příloha 17

Kriminalita v zájmové území, měřená indexem kriminality v roce 2013, dosahuje podstatně nižších
hodnot než v dalších oblastech Č R. (LZ8)
Nižší kriminalita v zájmovém území je dána zejména nižší lidnatostí území.

2.1.4 Sociální zdroje území
Pokud se zabýváme problematikou sociálních zdrojů území, nedotýkáme se problematiky
jednotlivců. Jde o sociální struktury, které umo žňují jednotlivcům uplatnit svůj lidský kapitál a
vytvářet hodnoty.
6 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Mezilidské
vztahy“, dosáhl 62 (muži tento problém uvedli 32 krát a ženy 30 krát) výskytů a umístil s e na 6.
místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 3,7 % z celkového počtu problémů.
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2.1.4.1 Sociální kapitál
Úroveň sociálního kapitálu území lze vyjádřit úrovní vzájemných vztahů, mírou spolupráce,
sociální soudržnosti a důvěrou mezi jedinci. Tento kapitál vzniká prostřednictvím aktivit a
angažovanosti osob, které se zapojují do sociálních sítí (rodiny, spolky, komunity, firmy apod.).
Jedná se o přidanou hodnotu, která vzniká při vzájemném setkávání a při spolupráci jednotlivců.
Úroveň sociálního kapitálu je pro rozvoj území velmi důležitá, protože vyjadřuje schopnost
společenství k samo-organizaci a připravenost ke společné práci.
2.1.4.2 Spolková činnost v úze mí
Z vlastního šetření vyplývá, že největší podíl, v rámci neziskových organizací působících v obcích
zájmového území - viz graf č. 11, zaujímají hasičské spolky 42,91% (106), sportovní kluby 14,98 %
(37), myslivecká sdružení 10,93 % (27), včelařské organizace 4,05 % (10), zahrádkářské organizace
2,83 % (7), ochotnické spolky 2,83 % (7), rybářské organizace 1,62 % (4) a svazy chovatelů 0,81 %
(2). Mezi spolky dalšího zaměření 19,03 % (47) patří okrašlovací spolky, ochrana přírody, zaměření
na pomoc, historie, atd.
Graf 11:Spolková činnost v obcích zájmového území

Spolky celkem
Ha siči
19%
1%

Sportovní kluby

1%

Myslivecká sdružení
43%

3%

Včela ři
Za hrá dkáři

3%

Ochotníci

4%

Rybá ři
11%

Chova telé
15%

Osta tní (okra šlova cí, m odelá řské, …)

Zdroj: Vlastní šetření, viz Příloha 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Jak vyplynulo z provedeného šetření, jsou hasičské sbory nejrozšířenější formou spolkové činnosti
v obcích zapojených do zájmového území. Celkem bylo zjištěno 106 hasičských spolků, jejichž
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členská základna aktuálně dosahuje 4141 počtu členů. Z celkového počtu členů je 71,5 % mužů a
22 % žen. 6,5 % členů hasičských spolků je mladší než 18 let.
Kromě obcí Balkova Lhota a Nasavrky působí hasičské spolky ve všech obcích zájmového území i
v některých jejich místních částech. V některých menších sídlech je počet členů shodný a
v některých případech i převyšuje počet místních obyvatel (zapojeni jsou chalupáři nebo lidé, kteří
se z obce odstěhovali, ale

zůstali členy hasičského spolku). Nejvíce členů mají tyto

SDH:Heřmaničky (143 ), Sedlec (142 ), Drhovice (102), Běleč (95), Střezimíř (124), S udoměřice u
Tábora (84), K vasejovice u Sedlce-Prčice (91) a S milkov (87).
Do činnosti hasičských spolků, jako do jedné z mála spolkových aktivit, se zapojují i ženy. Existují
hasičské spolky,jejichž členská základna tvořená ženami dosahuje téměř 50 % (SDH Radimovice u
Tábora, S DH Nové Dvory u Opařan a S DH Zhoř u Mladé Vožice).

Také mladí lidé od 3 do 18 let si většinou v rámci nabídky spolkových aktivit vybírají sbor
dobrovolných hasičů. Mezi hasičské spolky s největším počtem zapojených dětí a mládeže patří tyto
SDH: Běleč (36,8 %),Střezimíř (29,8 %),S mrkov u Jistebnice (21,7 %), Mladá Vožice (25 %) a
Rodná (20,3 %).
Trend zapojování dětí a žen do činnosti sborů dobrovolných hasičů má podle zástupců SDH
rostoucí charakter.
Tabulka 20: Celkové počty hasičů v zájmovém území v roce 2013
O ddíly na úze mí
MAS
Celkem

Muži

3049

Že ny

938

Čle nů
ce lke m
4266

Podíl mladých
lidí na čl.
základně
279

Zdroj: Vlastní šetření, viz Příloha 18

2.1.4.2.1 Sportovní kluby
Z provedeného šetření vyplynulo, že v obcích zájmového území působí 37 sportovních klubů, ve
kterých je registrováno celkem 3 944členů.Z celkového počtu členů je 57,7 % mužů a 17,9 % žen,
6,5 % dorostenců, 2,5 % dorostenek, 9,7 % žáků a 5,8 % žaček.
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Tabulka 21: Členská základna sportovních oddílů v roce 2013
Oddíly na úze mí
MAS
Ce lke m

Muži Že ny Doroste nci Doroste nky Žáci Žačky Ce lke m
2274

704

256

100

383

227

3944

Zdroj: ČSTV Tábor, vlastní šetření, viz Příloha 19

Z Tabulka 22je patrné, že převážná část sportovních klubů se zaměřuje na kolektivní sporty
zejména na fotbal (16 sportovních klubů), následují rekreační sporty (9), stolní tenis a lední hokej
(6).
Tabulka 22: Zaměření sportovních klubů
Počet
Druh s portu

s portovních
klubů

Fotba l

16

Rekreační sporty

9

Stolní tenis

6

Lední hokej

6

Tenis

3

Vole jba l

3

Jezdectví

2

Florbal

1

Nohejba l

1

Basketbal

1

Cyklistika

1

Golf

1

Lyžování

1

Kuželky

1

Zdroj: ČSTV Tábor, vlastní šetření, viz Příloha 19

2.1.4.2.2 Myslivecká sdružení
Ve Středočeském kraji v Sedlci-Prčici jsou 4 myslivecká sdružení – Kvasejovice, Přestavlky, Prčice
I. a Prčice II. Podle informací získaných z mysliveckého sdružení Přestavlky se průměrný věk
zdejších členů pohybuje okolo 51 let – průměr se pomalu zvyšuje a mladí lidé se vůbec nezapojují
do aktivit tohoto spolku. Zatímco před pár lety mělo sdružení 30 členů, dnes jich má 26.
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V mysliveckém sdružení Prčice I. se sdružuje 15 myslivců s povolenkou k výkonu práva
k myslivosti, z toho 40 % osob mladších 30 let. Přičemž počet členů je za posledních 10 let
konstantní, pouze se změnila věková struktura a to směrem k mladším ročníkům. Ženy v tomto
sdružení nejsou jako oficiální členové, ale zúčastňují se činnosti mysliveckého sdružení například
jako vůdkyně loveckých psů a při brigádách.
Dále působí na území S tředočeského kraje 4 myslivecká sdružení - v Heřmaničkách (MS Mastník –
16 můžu a 2 adeptky na členství), v Červené m Újezdě a Ješeticích (MS Červený Újezd – 32 členů –
28 mužů, 4 ženy), v Mezně (MS Hubert Mezno – 24 členů – 23 mužů a 1 ženy) a ve S třezimíři (MS
Skalice – 15 mužů).
Na území Jihočeského kraje se (podle registru ekonomických subjektů ARES ) nac hází 19
mysliveckých sdružení a to v Drhovicích, C hotovinách (2 sdružení – jedno z těch sdružení je 1.
Myslivecký spolek žen), Jedlanech, Jistebnici, MladéVožici (2), Nadějkově, O ldřichově, Pohnání,
Slapsku, S milových Horách, Šebířově (2), Vilicích a Vodic ích. V Ratibořských Horách působí 3
myslivecká sdružení, jsou zde aktivní v zapojování mládeže – pořádání mysliveckých kroužků,
účasti na soutěžích „Zlatá srnčí trofej“ a pořádání letních mysliveckých táborů a soustředění pro
mladé lidi, viz Příloha 20.
2.1.4.2.3 Organizace včelařů
Na zák ladě provedeného šetření bylo zjištěno, že vzájmovém území působí 10 základní organizací
Českého svazu včelařů s celkovým počtem 374 členů. V ZO Mladá Vožice je nyní 88 členů z toho
86 můžu a 2 ženy. ZO jsou dále v Ratibořských Horác h (11 členů), Nadějkově (15 členů),
Chotovinách (52 členů), Opařanech (35 členů), Borotíně (24 členů), Jistebnici (43 členů) a Vodici
(20 členů). V obcích na území S tředočeského kraje v Sedlci-Prčici (56 členů) a Heřmaničkách (30
členů).
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Tabulka 23: Základní organizace Českého svazu včelařů
Základní organizace Českého svazu Počet
včelařů

členů

Mladá Vožice

88

Ratibořské Hory

11

Nadějkov

15

Chotoviny

52

Opařany

35

Borotín

24

Jistebnice

43

Vodice

20

Sedlec-Prčice

56

Heřmaničky

30

Celkem

374

Zdroj: Vlastní šetření, viz Příloha 21

2.1.4.2.4 Organizace rybářů
V zájmovém území působí celkem 4 rybářské organizace s celkovým počtem členů 525. Na území
Jihočeského kraje jsou 3 organizace Českého rybářského svazu a to v Mladé Vožici, Jistebnici a
Dražicích. Počet členů v Mladé Vožici byl ke konci roku 2013 následující: celkem členů od 17 let je
226 (z toho 4 ženy) a 22 dětí do 16 let (z toho 4 dívky). Během posledních 5 let se počet členů
pohybuje v rozmezí 5 členů. V Dražicích mají 20 čle nů a v Jistebnici 205 dospělých, 9 dětí (8-15
let) a 6 mladých lidí (16 - 18 let).
Na území Středočeského kraje působí jedna organizace Českého rybářského svazu v Sedlci-Prčici,
která má 37 členů (z toho 8 mužů, 4 ženy a 25 dětí a mladých lidí).
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Tabulka 24: Organizace Českého rybářského svazu
Z toho
Organizace Českého rybářs kého s vazu

Počet čle nů
Muži

Že ny

Dě ti

Mladá Vožice

248

222

4

22

Jistebnice

220

205

0

15

Dražice

20

20

0

0

Sedlec-Prčice

37

8

4

25

Ce lke m

525

455

8

62

Zdroj: Vlastní šetření

2.1.4.2.5 Organizace zahrádkářů
Jak vyplývá zTabulka 25, v obcích zapojených do zájmového území na území Jihočeského kraje se
nachází 7 organizací Českého

zahrádkářského svazu, které evidují celkem 300 členů.

Přičemž v Dražicích a jejich okolí se nachází 4 zahrádkářské osady, z nichž jedna je samostatná.
Tabulka 25: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Jihočeském kraji
Obec

Počet členů

Skalka - samostatná zahrádková osada (Dražice)

88

Chotoviny

54

Jistebnice

54

Veselka (Dražice)

37

Raští(Dražice)

29

Nasavrky

23

Dražice

15

Celkem

300

Zdroj: vlastní šetření
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Na území S tředočeského kraje je pouze jedna Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Červeném Újezdě.
2.1.4.2.6 Svazy chovatelů
V zájmovém území působí pouze dvě organizace České svazu chovatelů v Dražicích a
Chotovinác h, které se zaměřují se na chov malých hospodářských zvířat. K ynologií se zabývá
Centrum pro kvalitní život se psem, o. s. v Jistebnici. Chovem koní a jejich využitím pro sportovní
jezdectví se dle registru ekonomických subjektů ARES zabývají spolky v Jistebnici, Mladé Vožici,
Nemyšli, Radimovicích u Tábora a Ratibořských Horách, viz Příloha24.
2.1.4.2.7 Ochotnické spolky
V zájmovém území působí 7 divadelních souborů – Amatérský divadelní soubor Voživot, Divadelní
soubor Forbína Jistebnice, Divadelní a osvětový spolek F ikar, Divadelní soubor S DH Božejovice,
Divadelní spolek O ujezďáček (Červený Újezd) a také divadelní soubor v Bělči a Dražičtí
komedianti z Dražic. V amatérských divadelních souborech působí celkem 218 členů.

Tabulka 26: Ochotnické spolky
Ochotnické s polky

Z toho

Počet
čle nů

muži

že ny

dě ti

Amatérský divadelní soubor Voživot

15

6

7

2

Divadelní soubor Forbína Jistebnice

58

27

26

5

Divadelní a osvětový spolek Fikar (Nadějkov)

52

-

-

-

Divadelní soubor SDH Božejovice

50

20

30

0

Divadelní spolek Oujezďáček

22

6

12

4

Dražičtí komedianti

10

5

5

0

Divadelní soubor v Bělči

11

4

7

0

Zdroj: Vlastní šetření

2.1.4.2.8 Další spolky
V zájmovém území působí další spolky, jejichž aktivity jsou zaměřeny na okrašlování a ochranu
přírody (9), pomoc lidem (8), historii (6), trávení volného času mládeže (5), firmy, služby, závody a
odbory (4), místní rozvoj (4), SRPŠ (2), hudbu (1) a jiné (9), vizPříloha 26.
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K nejlépe organizovaným spolkům působícím v zájmovém území patří sbory dobrovolných hasičů je do nich zapojeno 20,6 % obyvatel zapojených obcí. (S Z1)
Nejširší členskou základnu mají sportovní kluby a oddíly – je do nich zapojeno 19,04 % obyvatel
zapojených obcí. (SZ2)
Podíl žen, které se zapojují do činnosti spolků je nejvyšší u S DH - 22 % a u sportovních klubů a
oddílů - 17,85 % z celkové členské základny.(SZ3)
Podíl dětí, které se zapojují do činnosti spolků, je nejvyš ší u sportovních klubů a oddílů 24,5% z celkové členské základny a u S DH – 6,5 % z celkové členské základny. (SZ4)
Na využití místních přírodních zdrojů se podílí zejména členové včelařských, zahrádkářských,
rybářských a mysliveckých spolků a organizací. Do včelařských, zahrádkářských a rybářských
organizací je zapojeno asi 5,8 % obyvatel z obcí zájmového území. (SZ5)
Vzhledem k pomě rně nízkému zapojování žen, dětí a mladých lidí do spolků a zájmových
organizací je nezbytné vytvářet podmínky pro další rozvoj a zachování takových aktivit, k teré
budou vytvářet vhodné podmínky pro setkávání těchto cílových skupin a je jich zapojování do
organizovaného trávení volného času. (S Z101), (S Z17)
Podpora činnostem spolk ů a zájmových organizací zamě řených na využívá ní místních
přírodních

zdrojů

je

jednou

z nepřehlédnutelných

možností

pro

budoucí

rozvoj

podnikatelských aktivit potažmo pro posilování podnikatelského pros tředí v zájmové m
území. (S Z102)

9 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dot ýkaly problematiky „Spolkové
činnosti“, dosáhl 46 (muži tento problém uvedli 24 krát a ženy 22 krát) výskytů a umístil se na 9.
místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,8 % z celkového počtu problémů.
2.1.4.2.9 Vliv s polkové činnosti na úroveň sociálních vazeb v úze mí
Abychom se toho dozvěděli o úrovni sociálního kapitálu co nejvíce, bylo v roce 2013 provedeno
dotazníkové šetření u členů spolků a dalších zájmových sdružení, které působí v obcích zapojených
do daného území.
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Z výsledků šetření vyplynulo, že až 85,6 % členů spolků vnímá svou činnost zde jako důležitou
aktivitu svého života a asi 81 % členů je velmi aktivních. Každý spolek, sdružení či organizace,
která v zájmovém území působí má ve svých řadách v průměru až 8 členů, kteří jsou schopni ostatní
členy vést a motivovat – tj. zastávají pozice přirozených lídrů.
Vstupem do spolku 49,4 % dotazovaných získalo nové kamarády a známé. Téměř 54,2 % členů
spolku je ochotno podat pomocnou ruku ostatním členům i při činnostech, k teré se nekonají v rámci
spolku.
Význam činnosti spolků a podobných organizací si uvědomují jak obce, tak také podnikatelské
subjekty působící v místě účinnosti spolku a sponzorující jejich činnost. Č lenové spolků si velmi
dobře uvědomují důležitost svého působení a pozitivní interakce mezi členy a snaží se rozšířit své
aktivity, mezi kterými mnohdy jmenují práci s dětmi a mládeží.
Čím více spolků a dalších zájmových organizací v daném území působí, tím vyšší úroveň
sociálního kapitálu můžeme usuzovat. (S Z6)
85,6 % členů spolků vnímá svou činnost ve spolku jako důležitou aktivitu svého života a asi 81 %
členů spolků je velmi aktivních.
Vzhledem k žádoucímu navyšování úrovně sociálního kapitálu v zájmové m úze mí je ne zbytné
vytvářet podmínky pro rozvoj stávajících a vznik nových zá jmových organizací a spolk ů.
(S Z103)
2.1.4.3 Volnočasové aktivity dětí a mláde že
Volnočasové aktivity dětí a mládeže v sobě kombinují jednak rozvoj individuálních schopností
jednotlivců, tj. dochází ke zhodnocování a navyšování lidského kapitálu (děti se učí hrou). Zároveň
dochází v atmosféře vzájemného setkávání a spolupráce jednotlivců ke vzniku sociálních vazeb a
kontaktů, tj. sociálního kapitálu a mimoděk je tak nastavován další zdravý vývoj a směřování
zájmového území v budoucnosti.
V zájmovém území je pouze jedna základní umělecká škola v Sedlci-Prčici. Vzhledem k absenci
k tomu určených profesionálních zařízení je volný čas dětí a mládeže organizován v různých
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zájmových kroužcích při základních školách.Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo Dům dětí a
mládeže v Táboře (zřizovatelem Jihočeský kraj) pouze 37 dětí z celkem 1 419 žáků ZŠ ze
zájmového území. Obdobné zařízení není v žádné obcí zapojené do zájmového území.
V roce 2012 bylo u žáků 1. a 2. stupně základních škol, které působí v obcích zájmového území,
provedeno dotazníkové šetření zaměřené na trávení volného času této cílové skupiny. Bylo zjištěno,
že žáci 1. Stupně navštěvují více zájmových kroužků, zatímco starší žáci se již specializují a
navštěvují kroužků méně. Žáci, kteří bydlí v místě sídla své školy, jsou s nabídkou zájmových
kroužků na své škole spokojení více ve srovnání s dojíždějícími žáky.
Obecně lze na základě výsledků provedeného šetření konstatovat, že při školách působí kroužky,
které se zaměřují na aktivity ne příliš ekonomicky náročné na vybavení a spotřebu materiálů (tj.
umělecké, sportovní). Obecně chybí zájmové kroužky zaměřené na rozvoj manuální zručnosti žáků
základních škol. Zatímco osvojování „informační gramotnosti“, vzhledem k času, který obě cílové
skupiny tráví u počítače, nelze považovat za problém, tak chybí spíše orientace na „manuální
gramotnost“ (modelářství, kulinářství, zahradnictví apod.), což později chybí žákům při správném
výběru střední školy či učiliště. Rovněž nejsou v nabídce škol takové zájmové kroužky, které by se
zabývaly vzděláváním cizích jazyků nebo které by vedly žáky ke zdravému lokálnímu patriotismu
(přírodovědné, historické atd.).
Základní školy nabízejí volnočasové aktivity svým žákům centralizovaně tj. pouze v místě svého
sídla. Ovšem ti žáci, kteří nemají bydliště v místě školy, jsou buď částečně, nebo i úplně (vzhledem
k neodpovídajícím spojením poskytovaných hromadnou dopravou v závazku veřejné služby) z
těchto volnočasových aktivit vyloučeni.
Chybí zájmové kroužky zaměřené na rozvoj manuální zručnosti žáků základních škol, vzdělávání
cizích jazyků a výchova ke zdravému patriotismu v sounáležitosti se životem v obci a s územím.
(SZ7)
Školy nabízejí volnočasové aktivity svým žákům v místě působnosti základních škol tj.
centralizovaně a dojíždějící žáci (využívající hromadnou dopravu) tak jsou z těchto aktivit buď
částečně, nebo úplně vyloučeni. (S Z8)
Vzhledem k nedostatečné mu zajištění vhodných podmínek pro trávení volného času dětí a
mladých lidí, kteří žijí v malých sídlech, by měly být podporovány takové aktivity které
povedou k nápravě této situace (např. posilování mobility dětí a mládeže, vytváření podmínek
pro vznik zájmových k roužk ů v malých sídlech – vyhledávání vedoucích, úprava prostor,
materiální zajištění apod.).
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Plošně by měly být po dporovány zájmové kroužky zamě řené na podporu rozvoje manuální
gramotnosti,výuku cizích jazyk ů a pozitivního lokálního patriotis mu jako nezbytného
předpokladu pro „zapuštění kořenů“ a život dětí a mladých lidí na venkově. (SZ104)
2.1.4.4 Služby pro kvalitu života
2.1.4.4.1 Předškolní výchova
Čím dříve se děti zapojí do procesu předškolní výchovy, tím lepších výsledků dosahují ve škole.
Podle údajů získaných od obcí, zapojených do zájmového území, navštěvovalo v závěru roku 2013
mateřské školy celkem 795 dětí, přitom kapacita mateřských škol v zájmovém území dosahuje
pouze 652 míst (25 tříd). Nejméně 143 dětí tedy navštěvovalo mateřské školy situované v obcích za
hranicemi tohoto území.
V zájmovém území jsou školky provozovány v Borotíně, Jistebnici, Nadějkově, C hotovinách,
Mladé Vožici, Ratibořských Horách, Opařanech, Dražicích, Heřmaničkách a Sedlci-Prčici.
Z tabulky č. 24 je patrná aktuální kapacita MŠ ve jmenovaných obcích. Ne jkritičtější situace byla
vMladé Vožici, kde se však rozhodli kapacitu MŠ rozšířit adaptací prostor v ZŠ.

Vzhledem k aktuální demografické situaci je kapacita některých MŠ poddimenzována. Rodiče tuto
situaci řeší buď tak, že s dětmi zůstávají doma i po skončení rodičovské dovolené, což je pro mladé
rodiny značná ekonomická zátěž (vydělává pouze jeden z rodičů) nebo umísť ují děti do MŠ
v jiných než ve spádových obcích. V mnoha případech i za hranicemi zájmového území
(Středočeský kraj – MŠ Miličín, Kraj Vysočina – MŠ Pacov). Problematický je také počet učitelů
respektive učitelek MŠ – dle statistického vyhodnocení připadá 1 průměrný pedagogický pracovník
MŠ na 13 dětí, např. v Rakousku je tento poměr jen 1 : 5.
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Celkem

Sedlec-Prčice

Heřmaničky

Dražice

76 127 27

Opařany

87

Ratibořské
Hory

Jistebnice

33

Nadějkov

Chotoviny

Počet v obci trvale přihláše ných dě tí
navštěvujících MŠ
Kapacita MŠ
Aktuální volná kapacita MŠ

Borotín

Obce s MŠ

Mladá Vožice

Tabulka 27:Kapacita MŠ v zájmovém území v roce 2013

26

58 56 28

91 609

56 108 90 90 29
23 21 14 -37 2

28
2

55 56 28 112 652
-3 0 0 21 43

Zdroj: Vlastní šetření 2013/2014

14 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Mateřské
školy“ dosáhl 28 (muži tento problém uvedli 12 krát a ženy 16 krát) výskytů a umístil se na 14.
místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 1,7 % z celkového počtu problémů.

Kapacita MŠ je v současné době „baby boomu“ v zájmovém území nedostatečná, přičemž situace je
kritická zejména na Mladovožicku. (S Z9)
Počet pedagogických pracovníků v MŠ je v porovnání s vyspělými státy nízký. (S Z10)
Tam, kde je kapacita školek nedostatečná, musí rodiče na úkor svého ekonomického a profesního
rozvoje řešit tuto situaci sami a ve své vlastní režii.

V rámci vytváření vhodných podmínek pro setrvání i příchod mladých rodin do zájmového
území je nezbytné zajistit dostatečný počet míst v mateřských školách a v rámci zkvalitnění
výuky snížit počet dětí na pedagogického pracovníka MŠ. Provést to lze buď ekonomicky
nákladným rozšiřováním kapacit stávajících školek, nebo zřizováním alternativních
mateřských školek – dětských skupin, lesních školek apod., což je ekonomicky podstatně
výhodnější pro řešení dočasné nízké kapacity MŠ (S Z105).

Pok ud se bude zvyšovat záje m rodičů (vzhlede m k uplatnitelnosti na trhu práce a nezbytnosti
ekonomického zajištění rodiny) o umísťování děti do MŠ před 3. rokem věku, bude nezbytné
stávající MŠ v tomto smyslu upravit neje n stavebně a technicky, ale bude nutné zajistit
odpovídajícím způsobe m kvalifikovaný a

dostatečně početný s bor pedagogických i

nepedagogických pracovník ů (S Z109).
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2.1.4.4.2 Školy
V zájmovém území působí dvanáct základních škol, které ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo
celkem 1410 žáků, což je o 11 % méně než ve školním roce 2005/2006.Ve stejných obdobích
nedošlo k poklesu počtu učitelů, na ZŠ jich učí s drobnými výkyvy 130. V přepočtu na jednoho
učitele připadlo ve školním roce 2012/2013 11 žáků. Ze šetření vyplynulo, že 19 % žáků navštěvuje
základní školu za hranicemi zájmového území (Pacov, C hýnov, Miličín, Tábor, Milevsko, Chyšky),
viz Příloha 28

V následujících letech lze očekávat přesun problémů s aktuální nedostatečnou kapacitou
mateřských škol na školy základní. Vzhledem k aktuálně nevyužité kapacitě základních škol, kdy
jsou co do počtu žáků využity pouze na 54 %, lze předpokládat, že budou v rámci zájmového území
pro překonání tohoto problému zajištěny dostatečné stavební kapacity. Problémy budou spíše se
zajištěním kvalitních pedagogů. Již dnes na ZŠ učí v 73,8 % případů ženy, viz Příloha 28.
Výuka na základních školách není dostateč ně zacílena na budoucí vstup žáků na místní trh práce,
který je spíše orientován směrem k řemeslným zručnostem a manuálním dovednostem než
k intelektuální práci. Vybavení škol, ve smyslu rozvoje manuální gramotnosti žáků, je nedostatečné
(chybí odborné učebny, chybí školní dílny nebo nejsou dostatečně vybaveny, chybí kuchyňky nebo
jsou nedostatečně vedeny školní zahrady a sady atd.). Výuka jazyků není vedena na potřebné úrovni
– ve výuce chybí rodilí mluvčí a praktické vzory a příklady pozdějších přínosů, k teré znalost
světových jazyků přináší. Žáci nejsou během výuky (dějepis, zeměpis, přírodopis) dostatečně
vedeni ke zdravému místnímu patriotismu.
Základní školy ze zájmového území se zatím nijak nezapojily do aktivit spojených s celoživotním
vzděláváním dospělých a jejich potenciální prostorová kapacita je tak využívána jen částečně - tj.
pouze pro výchovu dětí.
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Vlna „baby boomu“ se přenese v nejbližších letech z MŠ do ZŠ, projeví se to pravděpodobně
v dohledné době ve zvýšené poptávce po kvalitních učitelích. (SZ11)
Prostorová kapacita základních škol není dostatečně využívána pro aktivity celoživotní vzdělávání.
(SZ12)
Na ZŠ nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro přípravu žáků na vstup na místní trh práce vzdělávání v oblastech u manuální gramotnos ti, výuku cizích jazyků a zdravého místního
patriotismu žáků ZŠ. (S Z13)

Je nezbytné vytvářet vhodné podmínky pro zapojování obyvatel do systému celoživotního
vzdělávání a lépe připravovat žáky ZŠ pro vstup na místní trh práce. (S Z106 )
2.1.4.4.3 Zdravotní péče
Z pro vedeného šetření vyplynulo, že v území ordinují praktičtí lékaři ve třinácti obcích, zubní lékaři
v sedmi obcích a gynekolog pouze ve čtyřech obcích zapojených do zájmového území. Léky lze
zakoupit na pěti místech (Sedlec-Prčice, Borotín, C hotoviny, C hotoviny-Červené Zahoří, Mladá
Vožice).
Středisko záchranné služby bylo opět zřízeno v Mladé Vožici, čímž se významně zvýšila dostupnost
první zdravotnické pomoci pro obyvatele obcí zájmového území, kteří žijí ve vzdálenosti 30 a více
km od táborské nemocnice.
Nedostupnost základních zdravotnických služeb pro obyvatele zájmového území je uvedena v grafu
č. 12 – 58 % obyvatel musí dojíždět k praktickému lékaři, 66 % k zubaři, 78 % k dětskému lékaři a
76 % obyvatel si nemůže zakoupit léky v místě svého bydliště. Vzhledem k velkému podílu
zejména starších obyvatel, kteří zdravotnické služby pravidelně potřebují, není tento stav příliš
uspokojivý.

53

Graf 12:Nedostupnost základních zdravotnických služeb pro obyvatele zájmového území

78%

76%

Dětský lékař

Lékárna

66%
58%

Praktický lékař

Zubní lékař

Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha29

Podle dat získaných z ČSÚ, se v zájmovém území nachází samostatná ordinace (nebo detašované
pracoviště) pro děti a dorost pouze ve třech obcích a to v Mladé Vožici, Chotovinách a SedlciPrčici. Léčebna pro dlouhodobě nemocné je v obci Sedlec-Prčice.
Dětská psychiatrická léčebna Opařany je zdravotnické zařízení typu odborného léčebného ústavu,
který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví. Je zde 150 lůžek pro děti a dorost od 3 do 18 let, z toho je
15 lůžek akutních standardních a 135 je určeno pro následnou péči.
V Červeném Újezdu působí občanské sdružení VillaVallila, které poskytujeslužbu chráněného
bydlení, odlehčovací služby a další asistenční služby, služby mladým lidem se sníženými
adaptačními schopnostmi a se zdravotními problémy. Kapacita zařízení pro službu chráněného
bydlení je 10 míst a pro odlehčovací službu 2 místa během celého roku.
V jihočeské části zájmového území působí sdružení FOKUS Tábor, které pomáhá cca 20 duševně
nemocným spoluobčanům uplatnit se ve společnosti a plnohodnotně žít.
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Více než polovina obyvatel z obcí zapojených do zájmového území musí za svýmlékařem a
zubařem dojíždět. Dětský lékař se nachází pouze ve 3 obcích zájmového území. (S Z14)
V území je nedostatečně zajištěna distribuce léků, téměř 76 % obyvatel musí pro léky dojíždět.
(SZ15)
V zájmovém území působí dětská psychiatrická léčebna národního významu a občanská sdružení
zaměřená na pomoc mladým lidem se sníženými adaptačními schopnostmi a duševně nemocným
(SZ17).
Je nezbytné zpřístupnit zdravotní péči všem potřebným obyvatelům zájmového úze mí a
zároveň nastavit podmínky v oblasti zdravého životního stylu a prevence tak, aby ji
potřebovali co ne jméně. (S Z107)
2.1.4.4.4 Sociální péče
Zešetření provedeného v obcích zájmového území vyplynulo, že pokrytí tohoto území nabídkou
služeb pečovatelského charakteru, případně dalších služeb, které by ulehčily život seniorům, je
nerovnoměrné. V některých obcích poskytují asistenční a pečovatelské služby soukromé osoby
(Borotín, S udoměřice u T., C hotoviny). Zřejmě nejvíce tyto služby pro seniory chybí na
Dolnohořicku a Ratibořskohorsku. Pečovatelskými službami také není pokryto souvislé území
zahrnující obce Šebířov – S lapsko – O ldřichov – Nová Ves u Ml. Vožice – Nemyšl a ve
Středočeském kraji S milkov – Červený Újezd – Mezno – S třezimíř - Ješetice.
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Tabulka 28: Zajištění sociální péče v zájmovém území
Obe c, náze v s luže b
Dům s pečovate lskou

Jistebnice (kapacita 19 bytů), Mladá Vožice (34 bytů), Nadějkov (12

s lužbou

bytů) , Heřmaničky (10 bytů) a Sedlec-Prčice (19 bytů)

Možnos t využívat dům
pro se niory mimo
zájmové úze mí

Tábor, Bechyně, Tučapy, Sepekov, C hýn ov, Počátky, Budis lav, Proseč,
Vlašim, Milevsko, Pacov, Vojtkov, Jankov a Votice
Běleč, Borotín, Bradáčov, Hlas ivo, C hotoviny, Jedlany, J istebnice, Mladá

Možnos t využívat
nabídku pečovate lských
s luže b
Služby na úze mí
zajiš ťuje

Vožice, Nadějkov, Pojbuky, Rodná , Řemíčov, Smilovy Hory, Sudoměř ice
u Tábora, Vilice, Vodice, Zadní Stř ítež, Meziř íč í, Svrabov, Radimovice,
Drhovice, Opařany, Dražice, Radkov, Heřmaničky, Sedlec -Prčice
Mladá Vožice, Tábor, Jistebnice, Sedlec-Prčice, Pečovatelská služba
Jiř ina Krätzerová, Soc iální s lužby města Milevska, DPS Nadějkov,
Charita Pacov a Domácí péče TEREZA (Tábor)

As is te nční a
pečovate lské s lužby

Borotín, Sudoměřice u Tábora, Chotoviny

soukromé osoby
Zdroj: Vlastní šetření

Mapa 3:Senioři mají možnost využívat pečovatelskou službu nebo jiné služby usnadňující seniorům
život
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Z provedeného šetření názorů seniorů z obcí zájmového území vyplynulo, že služby, které by jim
mohly usnadnit život, příliš nevyužívají. Nejméně jsou z uvedených služeb využívány: asistenční
služby (80,2 %dotazovaných tuto službu ne využívá), pečovatelské služby (76,5 %) a dovoz obědů
(64,3 %), masáže (51,0 %) a pedikúra/manikúra (49,5 %). Jedná se tedy ze strany seniorů o vnímání
těchto „služeb pro seniory“ spíše o jakýsi ko mfort či nadstandard, který si při výši svých důchodu
nemohou dovolit. Více než 77 % seniorů v rámci zmíněného šetření uvedlo, že jim „asistenční a
pečovatelské služby“ v podstatě zajišť uje jejich rodina.

Zájmové území je nerovnoměrně pokryto nabídkou služeb pro seniory. (S Z16)
Senioři (zřejmě z finančních důvodů) nevyužívají stávající nabídku služeb, které by jim mohly
usnadnit život.
Je nezbytné rovnoměrně v celém zájmovém úze mí zpřístupnit seniorům a hendikepovaným
terénní sociálníslužby, kte ré by jim usnadnily i zpříje mnily podzim života. (S Z108)
13 – Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky
„Pečovatelských služeb“, dosáhl 31 (muži tento problém uvedli 10 krát a ženy 21 krát) výskytů a
umístil se na 13. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,9 % z celkového počtu
problémů.
2.1.4.4.5 Sport a k ultura
Nedostupnost zařízení, které poskytují kulturní vyžití (knihovny), a/nebo kterých nelze využít
k pořádání kulturních aktivit a akcí, je uvedena v grafu č. 13 – 43 % obyvatel nemůže přímo v místě
svého bydliště využít nabídku místní knihovny, 53 % nemá k dispozici kulturní dům, 18 %
klubovnu a 43 % sál v budově místního pohostinství. Žádné zařízení pro kulturní vyžití nemá
v místě svého bydliště11,5 % obyvatel zájmového území.
V zájmovém území je pouze 5 profesionálních knihoven (tzn. Knihovny s profesionálním
pracovníkem) a

to

v Mladé

Vožici,

C hotovinách, Nadějkově, Opařanech a

Jistebnici.

Neprofesionálních knihoven je 34. Od roku 2000 se počet čtenářů v knihovnách velmi snižuje. Je
zajímavostí, že v některých obcích – např. Heřmaničky, S milkov, Borotín, Dolní Hořice-Pořín,
Nemyšl a Opařany se počet čtenářů zvyšuje a v některých obcích jako v Dolních Hořicích,
Chotovinách a Jedlanech dokonce významně.
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Vhodné prostory samotné jsou pouhým technickým zázemím pro pořádání kulturních akcí a aktivit.
Akce a aktivity samotné produkují aktivní obyvatelé – dobrovolníci – členové zájmových spolků.
Hlavními organizátory tradičních i netradičních kulturních akcí a lidových ve selic, posezení, zábav
či plesů v obcích jsou spolky hasičů, myslivců a obce samotné. Profesionální organizátory a aktéry
kulturního života nemá území k dispozici.
Slavné tradice ochotnických spolků se zachovaly v Jistebnici, Božejovicích, Nadějkově, Dražicích a
Červeném Újezdě a nadšenci se ji snaží probudit v Bělči a v Mladé Vožici, kde začal působit
Amatérský divadelní soubor Voživot. Ve Středočeském kraji působí ochotnický spolek v Červeném
Újezdě. Kromě Památníku Mladovožicka, Výstavní síně Richarda Laudy v Jistebnici a Ateliéru
Prčice nemá zájmové území žádné jiné galerie a muzea.
Graf 13: Nedostupnost prostor pro kulturní vyžití v místě bydliště
53%
43 %

43%

18%
11%

Knihovna

Kulturní dům

Klubovna

Sál

Žádné kulturní
zařízení

Zdroj: vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 31

Prostory pro sportovní vyžití, ať už venkovní nebo vnitřní, nemá k dispozici v místě svého bydliště
21 % obyvatel obcí zapojených do zájmového území. Jak je patrné z grafu č. 14, nemůže v místě
svého bydliště využívat sportovní halu 78 % obyvatel, sokolovnu nebo tělocvičnu při základn í škole
69 %, posilovnu 72 %, sportovní hřiště s oplocením 48% a bez oplocení 68 %, tenisový kurt 47 % a
koupání nemá k dispozici 61 % obyvatel zájmového území.
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Graf 14:Nedostupnost prostor pro sportovní vyžití v místě bydliště
78%
69%

72%

68%
48%

61%
47%
21%

Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha 32

Díky členité krajině jsou v zájmovém území vhodné podmínky pro provozování rekreační
cyklistiky. DSO Mikroregion Venkov podporuje rozvoj podmínek pro cyklistiku na svém území –
každoročně organizuje ve spolupráci s převážnou většinou členských obcí cykloturistickou soutěž
Zlatá šlapka a udržuje informační terénní a webovou (www.kolem.cz) podporu rekreačních
cykloturistických okruhů – Blatnické okruhy, Stříbrná osmička, Kolem C hýnovské jeskyně, Kolem
hradu Šelmberk, cyklostezky přírodou Českého Meránu a Zelené stezky Greenways Čertovo
Břemeno (Tyto zelené stezky/Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané
v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v
oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku,
jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů.). V Jistebnici
a v Mladé Vožici aktivně působí cyklistické spolky.
Zájmové území nabízí, pokud jsou příznivé sněhové podmínky, na Jistebnicku a na Holých vrších
upravené trasy pro běh na lyžích.
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Hlavními organizátory kulturních a sportovních akcí v obcích zapojených do zájmového území jsou
spolky – dobrovolníci - členové spolků jsou hlavními hybateli místního kulturního, sportovního a
společenského života (SZ1, S Z2, S Z3, S Z5).

Kromě majoritních spolků (hasiči, myslivci, sportovci) je nezbytné podporovat aktivity i menšinové
spolky (ochotnické, církevní, chovatelské, zahrádkářské atd.) a dbát o to, aby se zvýšila účast žen,
dětí a mládeže na zapojování do spolkových aktivit (S Z110).
V obcích zájmového území je nedostatek prostor pro pořádání výstav a expozic (S Z18).
Prostory pro sportovní vyžití nemá k dispozici v místě svého bydliště 21 % obyvatel obcí
zapojených do zájmového území (SZ19).
Členitá krajina zájmového území je vhodná pro rekreační cyklistiku a proprovozovánízimních
sportů (S Z111).
Vzhledem k důležitosti trvalého růstu úrovně sociálního kapi tálu pro další rozvoj zájmového
území je nezbytné vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj spolkových aktivit s důrazem na
zapojování dětí, mladých lidí a že n do s polkových struktur (S Z101).

Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky:
7 - „Sportu a rekreace“, dosáhl 54 (muži tento problém uvedli 30 krát a ženy 24 krát) výskytů a
umístil se na 7. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 3,2 % z celkového počtu
problémů.
8 - „Prostor pro společenské a kulturní vyžití“, dosáhl 49 (muži tento problém uvedli 24 krát a ženy
25 krát) výskytů a umístil se na 8. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,9 % z
celkového počtu problémů.
11 - „Vodních sportů“, dosáhl 34 (muži tento problém uvedli 9 krát a ženy 25 krát) výskytů a
umístil se na 11. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,0 % z celkového počtu
problémů.
2.1.4.5 Institucionální kapacita úze mí
Zájmové území je spojeno z malých a velkých obcí. Obcí, ve kterých žije méně než 200 obyvatel je
25, obcí, ve kterých žije 201 až 500 obyvatel je 10, a obcí, které mají více než 501 obyvatel je 11.
Podle grafu č. 15 žije v těch místních částech obcí, ve kterých má sídlo obecní úřad, 60,4 %
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obyvatel zájmového území, což je dáno právě vysokým počtem malých obcí zapojených do tohoto
území.
Pokud by došlo z jakýchkoliv příčin k připojení malých obcí (do 500 obyvatel) k obcím větším (nad
501 obyvatel), došlo by ke zvýšení podílu obyvatel, kteří nemají OÚ v místě svého bydliště ze
současných 39,6 % na 56 %. Obyvatelé malých obcí by ztratili přímý vliv na rozvoj území svých
obcí, což by ve svém důsledku vedlo k dalšímu vylidňování malých sídel.

Graf 15:Možnosti bezprostředního kontaktu obyvatel obcí s OÚ

39,6 %

60,4 %

Počet obyvatel, kteří žijí
v místní části, kde má
sídlo obecní úřad - 12
507 (60,4 %)
Počet obyvatel, kteří žijí v
místní části, kde nemá
sídlo obecní úřad - 8 208
(39,6 %)

Zdroj: Vlastní šetření

V současné době působí v obcíchzapojených do zájmového území 15 uvolněných a 26
neuvolněných starostů. Neuvolnění starostové vykonávají svůj mandát „při práci“, tj. ve svém
volném čase. Takto řízené obce nejsou nijak osvobozeny od povinností, které vycházejí
z legislativních nařízení o správě obce. Mezi možnosti, které povedou ke zkvalitnění výkonu obecní
samosprávy, patří, vedle průběžného vzdělávání zástupců obcí, poradenské činnosti, také
cílevědomé budování smysluplné spolupráce malých a velkých obcí zapojených do zá jmového
území.

Rušení malých obcí by potenciálně snížilo zájem těchto obcí o rozvoj zájmového území.
Je nezbytné vytvářet takové podmínky (poradenství, vzdělávání atd.), které povedou ke zkvalitnění
výkonu obecních samospráv.
Je nutné cílevědomě budovat smysluplnou spolupráci malých a velkých obc í zapojených do
zájmového území.
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2.1.5 Ekonomické zdroje území
2.1.5.1 Pracovní síla
Podle údajů získaných při SDLB v roce 2011 vyplývá, že bylo v zájmovém území zjištěno celkem 9
774 ekonomicky aktivních obyvatel (=EAO) – z toho bylo 5 614 mužů a 4 160 žen. Osob
ekonomicky neaktivních a s nezjištěnou ekonomickou aktivitou bylo celkem 10 937 - z toho bylo 4
776 mužů a 6 161 žen. Na 100 ekonomicky aktivních obyvatel zájmového území tak připadá té měř
90 ekonomicky neaktivních, viz P říloha 33.
Poměr ekonomicky neaktivních k ekonomicky aktivním osobám činí celkem 1 : 0,89, poměr
ekonomicky neaktivních k aktivním osobám mužského pohlaví je 1 : 1,17 a u žen 1 : 0,68. I
s přihlédnutím k faktu, že se ženy dožívají vyššího průměrného věku, je z uvedených poměrů
patrné, že uplatnitelnost na místním trhu práce je u žen, vporovnání s muži, podstatně nižší.
Doporučení od OECD pro Českou republiku je jednoznačné: „Najděte práci pro staré lidi, umožněte
práci těm, kteří pracovat chtějí a mo hou.“Z provedeného dotazníkového šetření názorů seniorů
žijících v obcích zájmového území (2014) vyplynulo, že 28,4 %dotázaných si mohou k důchodu
nějaké peníze přivydělat a 41,7 % dotazovaných by možnost přivýdělku uvítala.
Uplatnitelnost žen na místním trhu práce je vporovnání s muži podstatně nižší.Na 100 ekonomicky
aktivních žen žijících v obcích zájmového území připadá 143 žen, které jsou ekonomicky neaktivní.
(EZ1)

Téměř polovina seniorů by přivítala možnost přivýdělku.
Jedním z řešení zvýšení zamě stnanosti je celoživotní vzdělávání, kte ré pomůže lide m
vypěstovat a udržet si návyk neustále zlepšovat své schopnosti a dovednosti a tím zvyšovat
možnost pracovního uplatnění i kvalitního života. To potvrzují i statistiky – nejvyšší procento
lidí nad 55 let, kteří stále pracují, je v ze mích, k de je zavedenou praxí celý život zvyšovat
kvalifikaci a studovat (Irsko, Dánsko). (EZ101)
2.1.5.2 Zaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je dána přirozenou mírou pracovních příležitostí, které nabízí místní trh
práce. Mezi nezaměstnané se řadí pouze ti příslušníci práceschopné části populace, kteří jsou
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registrováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Lze předpokládat, že kromě oficiálních
nezaměstnaných existují také „skrytí nezaměstnaní“, tj. lidé, kteří nejsou zaměstnáni a ani hlášeni
na úřadu práce.
Z údajů uvedených v Tabulka 29 je patrné, že míra nezaměstnanosti ve sledovaném období let 2005
až 2011 prudce vzrostla po roce 2008. Dále je patrné, že míra nezaměstnanosti byla do roku
2008 nižší v obcích do 500 obyvatel než v obcích nad 501 obyvatel. Od roku 2009 byla míra
nezaměstnanosti převážně nižší v obcích, ve kterých žije více než 501 obyvatel.
Tabulka 29: Míra nezaměstnanosti v členských obcích OS MAS Krajina srdce (v měsíci
prosinci)
Rok
Obce do 500 obyvatel
Obce nad 500 obyvatel
Všechny obce

2005
5,3
6,2
6

2006
4,8
5,5
5,3

2007
3,9
4,3
4,2

2008
4,4
4,4
4,4

2009
8,9
8,6
8,7

2010
9,7
9,9
9,8

2011
9,1
8,5
8,7

Zdroj: MPSV, viz Příloha 35

Graf 16:Vývoj míry nezaměstnanosti v obcích zapojených do zájmového území
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Zdroj: MPSV, viz Příloha 35

Na míru nezaměstnanosti má od roku 2008 vliv roční období, což logicky souvisí s vyšší nabídkou
sezónních pracovních příležitostí v zemědělství a

ve stavebnictví, ale

také s politikou

zaměstnavatelů, kteří se rozhodli, zřejmě pod tíhou hospodářské krize, šetřit a nepotřebné
pracovníky začali na zimu propouštět. Z Graf 17 je patrné, že v letech 2008 – 2011 byla vždy
v měsíci červenci nezaměstnanost nižší než v prosinci stejného roku.
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Graf 17:Sezónní vliv na nezaměstnanost (%)
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Zdroj: MPSV, viz Příloha 35

2.1.5.2.1 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví
Míra nezaměstnanosti byla v období let 2008 až 2011 u mužů v obcích nad 500 obyvatel, viz Graf
19, vždy vyšší než u mužů v obcích do 500 obyvatel. U žen byla nezaměstnanost v obcích nad 500
obyvatel vyšší než u žen v obcích do 500 obyvatel v letech 2009 a 2010, vizGraf 20.

Tabulka 30: Míra nezaměstnanosti dle pohlaví v letech 2008 - 2011
2008
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Míra ne zaměstnanos ti - dos ažite lní uchazeči
Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 34

- podíl - Muži v obcích nad 500 obyv.
- podíl - Že ny v obcích nad 500 obyv.
- podíl - Muži v obcích do 500 obyv.
- podíl - Že ny v obcích do 500 obyv.
- podíl - Ce lke m muži
- podíl - Ce lke m že ny

2009 2010

2011

3,8

8,6

9,8

8,2

6,7

11,4

12,6

10,9

7,1 8,8
10,9 11,6
7,4 9,0
11,0 11,8

8,0
11,9
8,0
11,7

3,2
8,5
3,4
8,0

Z porovnání celkové míry nezaměstnanosti u mužů a žen v období let 2008 – 2011 bez ohledu na
velikost obce, viz Graf 18, vyplývá, že míra neza městnanosti byla ve sledovaném období vždy vyšší
u žen. Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenána u žen (11,8 %) i u mužů (9,0 %) v roce 2010.
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Graf 18: Míra nezaměstnanosti dle pohlaví celkem v letech 2008 - 2011
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Míra nezaměstnanosti dosažitelní uchazeči - podíl Celkem muži
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Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 34

Graf 19: Míra nezaměstnanosti dle pohlaví v obcích - muži v letech 2008 - 2011
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Míra nezaměstnanosti dosažitelní uchazeči - podíl Muži v obcích nad 500 obyv.
Míra nezaměstnanosti dosažitelní uchazeči - podíl Muži v obcích do 500 obyv.
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Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 34

Graf 20: Míra nezaměstnanosti dle pohlaví v obcích - ženy v letech 2008 - 2011
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Míra nezaměstnanosti dosažitelní uchazeči - podíl Ženy v obcích nad 500 obyv.
Míra nezaměstnanosti dosažitelní uchazeči - podíl Ženy v obcích do 500 obyv.
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Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 34
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2.1.5.2.2 Počty uchazečů v evidenci nad 24 měsíců
Počet uchazečů o práci, kteří jsou v evidenci ÚP déle než 24 měsíců, sledovaný v letech 2008 2013 (chybí data v roce 2012), se dle Graf 21 trvale zvyšoval. Rozdíl mezi roky 2008 - 2013 činí
cca 450 %. Tento vývoj je srovnatelný v obcích do 500 i nad 500 obyvatel.
Tabulka 31: Počet uchazečů v evidenci nad 24 měsíců
Počet uchaze čů v
evide nci ÚP nad 24
měs íců
2008
169
Ce lke m nad 500
219
Ce lke m do 500
Ce lke m všechny
170
obce
Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 34

2009
196
250

2010
283
365

2011
530
677

2013
775
1 014

197

284

532

780

Graf 21: Počet uchazečů v evidenci nad 24 měsíců
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2.1.5.2.3 Počty uchazečů o zaměstnání
Počet uchazečů o práci se od roku 2008 do roku 2009 prudce zvýšil o 100 % (ze 474 na 902
uchazečů). Byl tak nastaven trend, který se udržel s drobnými výkyvy až do roku 2013 (za rok 2012
nebyla data zjištěna). Tento trend je obdobný v obcích do 500 obyvatel i nad 500 obyvatel.
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Tabulka 32: Počet uchazečů o zaměstnání v letech 2005 - 2013
2005
Obce nad 500
456
obyvate l
Obce do 500
147
obyvate l
603
Ce lke m
Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 36

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

402

317

344

646

739

634

780

135
537

110
427

130
474

256
902

271
1010

257
891

286
1066

Graf 22: Počet uchazečů o zaměstnání v letech 2005 - 2013
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Nezaměstnanost v obcích zájmového úze mí prudce vzrostla v roce 2009 - z původních cca 4,4 % na
8,7 % - což s největší pravděpodobností souvisí s průběhem světové hospodářské krize.

Nezaměstnanost je od roku 2009 vyšší v obcích do 500 obyvatel ve srovnání s obcemi nad 501
obyvatel. (EZ2)
Rozdíl ve výši nezaměstnanosti v rozdílných ročních obdobích je patrný od roku 2009, kdy
zaměstnavatelé pod tíhou ekonomických problémů způsobených světovou hospodářskou krizí
začali (ve stavebnictví a zemědělství) z úsporných důvodů propouštět pracovníky po ukončení
sezóny. (EZ3)
Nezaměstnanost je v zájmovém území u žen vyšší než u mužů (EZ13).
Řešení nezaměstnanosti v zájmovém úze mí by mělo být řešeno zejména s ohlede m na
zaměstnanost žen, malé obce (do 500 obyvatel), obyvatel v předdůchodovém věku, obyvatel
s nízký m vzděláním a na vytváření pracovních příležitostí v zimním období, kdy je nedostatek
práce v ze mědělství a stavebnictví a také u dlouhodobě ne zaměstnaných. (EZ102)

V případě

nezaměstnanosti

žen,

řešení

sezónní

nezaměstnanosti a

u

dlouhodobě

nezaměstnanýc h (tj. obyvatel v pře ddůchodové m věku a obyvatel s nízkým vzděláním)by
mohlo být využito tzv. sociální podnikání tj. zakládání sociálních podnik ů (EZ110).

4 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Pracovních
příležitostí“, dosáhl 75 (muži tento problém uvedli 40 krát a ženy 35 krát) výskytů a umístil se na 4.
místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 4,5 % z celkového počtu problémů.
2.1.5.3 Vyjíždění za prací
Ze všech obcí zájmového území vyjíždí do zaměstnání celkem 4 562 obyvatel, což je 46,7 %
z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel zájmového území. Více než 51 % dojíždějících
míří za prací do jiné obce okresu, většinou zřejmě do táborské městské aglomerace (Tábor –
Sezimovo Ústí – P laná nad Lužnicí), kde jsou průmyslové podnikyadoBenešova a Prahy, kde jetaké
větší nabídka kvalifikovaných pracovních příležitostí, vyjíždí téměř 17 %EAO. Vyjížďka za prací
do zahraničí je velmi nízká, což je zřejmě dáno tím, že je zájmové území situováno ve vnitrozemí
ČR, činí pouze 0,6 %.
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Většina obyvatel, kteří za prací dojíždějí, tráví v dopravních prostředcích neproduktivně 1 – 2
hodiny denně, což za týden činí 5 až 10 hodin, za měsíc 20 – 40 hodin, za rok 260 až 520 hodin.

Tabulka 33: Vyjíždění do zaměstnání
Vyjíždějící do
Kategorie
vyjíždějících zaměstnání
Počet
4562
%
100,0
Zdroj: SDLB 2011, viz Příloha

V rámci Do jiné obce
Do jiného
obce
okresu
okresu kraje
1087
23,8
38

2331
51,1

348
7,6

Do jiného
Do
kraje
zahraničí
769
16,9

27
0,6

Téměř polovina ekonomicky aktivních obyvatel zájmového území musí za prací vyjíždět. (EZ4)
Je nezbytné řešit to, že v rámci zájmového území je nedostatek pracovních příležitostí a že lidé
musí za prací vyjíždět - čas, který je neproduktivně tráven dojížděním a pobytem mimo místa
bydliště v zájmovém území chybí.
Vzhledem k tomu, že dojíždění zvyšuje únavu, snižuje pracovní výkon, zvyšuje opotřebení
pracovník ů a vyvolává pracovní stres a čas strávený v dopravním prostředk u při cestách do
práce, a potom zase z práce domů, nelze většinou nijak produk tivně využít, je ne zbytné
vytvářet na místním trhu práce více takových pracovních příležitostí, které sníží aktuální
nepříznivý stav vyjížďky obyvatel za prací za hranice zájmového území. (EZ103)
2.1.5.4 Trh práce a vzdělanost obyvatel
Vzdělanost obyvatel zájmového území odpovídá historicky dané nízké nabídce kvalifikovaných
pracovních míst místními zaměstnavateli, což vedlo k nízké motivaci pro získávání vyššího
vzdělání.

Statistická data a komentář viz podkapitola 2.1.3.6 Vzdělanost obyvatel.
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Ve státech Evropské unie se věnuje větší pozornost úsilí na zvyšování počtu vysokoškolsky
vzdělaných, než tlaku na zvyšování kvality vysokého školství. Důvodem je zjištěná závislost mezi
stupněm dosaženého vzdělání a schopností uplatnit se na trhu práce. U vysokoškolsky vzdělaných
se nezaměstnanost v roce 2001 pohybovala na úrovni 4,9 %, zatímco ve skupině se základním
vzděláním dosáhla 12,1 %.
U dětí rodičů s nižším vzděláním není předem vyloučeno, že dosáhnou vyššího vzdělání, pokud
budou dostatečně motivovány k učení, budou rodinou a svým nejbližším okolím vedeny ke
snaživosti, pracovitosti a spolehlivosti, budou mít vhodné podmínky pro studium a nebudou sráženy
pohrdáním vzděláním, omezovány a nebude jim bráněno v zájmech.
Vzhledem k tomu, že úroveň dosaženého vzdělání významně ovlivňuje výši nezaměstnanosti,
je ne zbytné vytvořit vhodné motivační prostředí pro získávání co nejvyššího vzdělání u
mladých lidí. (EZ104)
Je nezbytné zvýšit nabídk u kvalifikovaných pracovních míst v zájmovém úze mí a vytvořit tak
podmínky pro to, aby mladí lidé z úze mí neodcházeli a aby byl zajištěn návrat
kvalifikovaných, vzdělaných mladých lidí zpět do úze mí. (EZ105)
2.1.5.5 Pracovní příležitosti
Podle podílu počtu ekonomicky aktivních obyvatel, kteří za prací dojíždějí do obcí, které se
nacházejí v zájmovém území i mimo něj, a který dosahuje 35,6 %, lze usuzovat, že nabídka
pracovních míst v zájmovém území není dostatečná. Jedná se přitom zejména o nedostatečnou
nabídku kvalifikovaných pracovních míst pro středoškoláky a vysokoškoláky, ale za prací vyjíždějí
i vyučení. Kvalifikovaní pracovníci, kteří v tomto území pracují v oblasti veřejných služeb (jako je
např. školství, zdravotnictví),do obcí zájmového území v mnoha případech dojíždějí.

V zájmovém území je historicky daná nízká nabídka kvalifikovaných pracovních příležitostí. (EZ5)

Vzhledem k nízké nabídce kvalifikovaných pracovních míst, je potřeba vytvořit v zájmové m
území takové podmínky, které by je jich nabídk u rozšířily. (EZ106)
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2.1.5.6 Podnikání v obcích zájmového úze mí
Hlavní možností pro vznik nových pracovních míst je oblast podnikatelských aktivit malých a
středních firem. Ze šetření, které provedla MAS Krajina srdce, z.s. v roce 2013-2014, mezi
místními podnikateli vyplynulo, že 78,5 % z oslovených podnikatelů a živnostníků soudí, že začít
s podnikáním není v současné době snadné a za hlavní příčiny tohoto stavu označují: současnou
legislativu (35,7 %) a byrokratické postupy úředníků (28,0 %).
Za velký problém, který stěžuje podnikání, je považován zejména nedostatek peněz mezi obyvateli
zájmového území (nízká koupěschopnost) – uvedlo to 50,4 % oslovených, přitom za hlavní
teritorium svých pod nikatelských aktivit označilo 35,8 % dotázaných území do okruhu 20 km od
místa svého podnikání.
O nedostatečném zhodnocování místních zdrojů v podnikání svědčí i to, že pouze 9,8 % firem a
živností má své dodavatele z obce, ve které žije nebo podniká majitel firmy.
Místní podnikatelé a živnostníci soudí, že zájmové území není vhodným místem k podnikání
zejména pro nízkou koupěschopnost obyvatel. (EZ6)
V podnikatelských aktivitách nejsou dostatečně zhodnocovány místní zdroje (dřevo, zemědělské
komodity apod.). (EZ7)
Je nezbytné vytvořit v zájmové m území v oblasti podnikatelských aktivit takové podmínky,
které by vedly k dosahování vyšší přidané hodnoty při zpracování místní produkce a zároveň
řešit v rámci i nad rámec úze mí zlepšení odbytu takto získanýc h produk tů. (EZ107)
2.1.5.7 Oborové zaměření podnikatelských subjektů
Dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) podnikatelských subjektů, které působí
v zájmovém území, vyplývá, že své podnikatelské aktivity rozvíjejí zejména ve stavebnictví;
zemědělství, lesnictví a rybolovu; velkoobchodu a maloobchodu;opravácha údržbě motorových
vozidel a průmyslové výrobě. N ízký je počet podnikatelských subjektů v oblasti služeb, zejména
v oblasti ubytování, stravování a pohostinství.
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Graf 23:Činnosti podnikatelských subjektů dle CZ-NACE
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Zdroj: ČSÚ, viz Příloha 39

V období od roku 2008 do roku 2012 došlo dle klasifikace CZ-NACE ke zvýšení počtu
podnikatelských subjektů působících v zájmovém území, dle grafu č.24o 12,4 %. Největší relativní
nárůst po čtu podnikatelských subjektů byl za znamenán v oblasti vzdělávání (37,5 %), profesní,
vědecké a technické činnosti (33,5 %) a administrativní a podpůrné činnost (26,3 %).K největšímu
relativnímu poklesu došlo ve stejném období u č inností v oblasti nemovitostí (12,9 %), dopravy a
skladování (6,0 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (3,5 %)
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Graf 24:Rozdíly v počtech podnikatelských subjektů dle CZ NACE v letech 2008 a2012
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73

Podnikatelské aktivity v zájmovém území jsou historicky ovlivněny nedostatkem místních surovin
(s výjimkou dřeva) a absencí železniční dopravy v obou největších městech – Mladé Vožici a
Sedlci-Prčici. S tím souvisí velký počet podnikatelských subjektů v oblasti stavebnictví a obchodu,
které značnou část svých aktivit realizují za hranicemi zájmového území. (EZ8), (EZ9)

Vzhledem k zajímavému krajinnému rázu, příznivým přírodním podmínkám a blízkosti velkých
měst je nedostatečně rozvinuty podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu. (EZ10), (EZ12)

I přes pokles počtu podnikatelských jednotek v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, lze toto
odvětví považovat za, pro zájmové území, důležitý zdroj pracovních příležitostí. Chybí
zpracovatelské provozy, které by komodity tohoto odvětví ekonomického priméru v místě dále
zpracovávaly a zhodnocovaly. (EZ11)
Vzhledem k tomu, že v území nejsou vhodné podmínky pro rozvoj průmyslu, měla by být lépe
než dos ud zhodnocována produkce z oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství a měl by být
po dporován rozvoj cestovního ruchu, pro je hož rozvoj má území příznivé podmínky.

Je nezbytné prostřednictvím rozvoje stávajících a zakládáním nových podnikatelských
subjektůnastartovat v zájmovém úze mí podmínky pro ekonomický růst, čímž analogicky
dojde k růstu nabídky služeb a zboží pro obyvatelstvo, což bude generovat nové pracovní
příležitosti, zvýšení příjmů, potažmo vyšší koupěschopnost obyvatel. (EZ108)
2.1.5.8 Velikost a struktura místních fire m a podnik ů
Podle dat poskytnutých ČSÚ působilo v roce 2012 v obcích zapojených do zájmového území
celkem 2 222 firem a podniků. Nejvíce registrovaných podnikatelských subjektů, tj. 80 % uvedlo,
že nezaměstnává žádné zaměstnance. Jednoho až pět zaměstnanců zaměstnává 14,5 %
zaměstnavatelů. Zbývajících 5,5 % firem a pod niků zaměstnává 6 až 249 zaměstnanců.

Tabulka 34: Struktura místních firem a podniků v roce 2012
Počet zaměstnanců v
podniku
Počet podniků (Abs)
Počet podniků (Rel)

0

1-5

6 - 9 10 - 19 20 - 24 25 - 49 50 -99 100 - 199 200 - 249 Celkem

1777
80,0

322
14,5

41
1,8

37
1,7

12
0,5

16
0,7

10
0,5

3
0,1

4
0,2

2222
100,0

Zdroj: ČSÚ
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Z šetření provedeného MAS Krajina srdce, z.s. vyplynulo, že místní živnostníci a podnikatelé
pokládají za velký problém sehnat dobrého zaměstnance – je o tom přesvědčeno 84,6 % oslovených
živnostníků a podnikatelů.
2.1.5.9 Významní zaměstnavatelé
Významní zaměstnavatelé tj. zejména větší průmyslové podniky se nacházejí v Mladé Vožici a
v C hotovinách je situována jediná průmyslová zóna v zájmovém území.
Mladá Vožice
Koh-i-noo r
Současný výrobní program Koh- i-noor Mladá Vožice a.s. je zaměřen zejména na oblast výroby
aerosolových ventilů a jejich příslušenství, tzn. Rozmanitých aerosolových rozprašovačů, aplikátorů
a krycích víček k aerosolovým nádobkám. Součástí výrobního programu je také produkce
mechanických rozprašovačů pro netlakové balení a dále široký sortiment dalších výrobků z
plastických hmot.
Export tvoří až 85 % obratu firmy.
Počet zaměstnanců – 172
TES LA
Tesla Mladá Vožice a.s. se zabývá převážně třískovým obráběním kovů, mechanickými pracemi,
svářením, pájením a finalizací montážních celků. Č innost firmy je zaměřena na frézovací a
soustružnické

operace

v

malosér iové

a

středně

sériové

výrobě.

Výrobní možnosti jsou zaměřeny na výrobu v běžném strojírenství, v oblasti elektrotechnického
průmyslu, lékařských přístrojů a automatizační techniky.
Export tvoří až 70 % obratu firmy.
Počet zaměstnanců – více než 100
ID S C M ladá Vo
žice
IDSC, spol. s r.o., (internationaldosagesystemsczechia – mezinárodní dávkovací systémy Česká
Republika), je česká společnost se 100% zahraniční účastí.
Hlavní činnost firmy
výroba jednorázových plastových obalů (komponentů) pro farmaceutický a kosmetický průmysl
formou vstřikování
kompletace části výroby plastových komponentů
výroba vstřikovacích forem z kovů
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výroba montážních přípravků
služby v oblasti C AD – C AM
Počet zaměstnanců – 95
SINFO
SINFO, spol. s r.o. se zabývá zpracováním polyuretanových, polyetylénových pěn pro nábytkářský
průmysl, zvukovou izolaci, obalovou techniku, filtraci a konstruované obaly
Jedná se rakousko-český podnik, který je součástí nadnárodního koncernu pro výrobu a zpracování
polyuretanových pěn EUROFOAM.
Počet zaměstnanců – 60
AGROS POL
Agrospol Mladá Vožice a.s. hospodaří na cca 3 400 ha zemědělské půdy, zabývá se zemědělskou
prvovýrobou – rostlinná (řepka, kukuřice, obiloviny) a živočišná výroba (chov červenostrakatého
skotu).
Počet zaměstnanců – cca 90

Jiste bnice
Fa rmte c
Farmtec, a.s. poskytuje komplexní služby v ob lasti investic do zemědělství - především v živočišné
výrobě a v obnovitelných zdrojích energie.
Koncepce a projektování investic
Generální dodávky včetně financování
Montáž, provozní poradenství a servis
Produkty:
Stáje pro skot
Stáje pro drůbež
Bioplynové stanice

Dojic í technika
Stáje pro ovce a kozy
Energetika a teplo

Stáje pro prasata
Technologické vybavení jímek
Manipulace a skladování

Počet zaměstnanců: přes 150
GS Te chnik
GS Technik spol. s r.o. je výrobcem nerezových zařízení pro gastronomické provozy, bary a
restaurace. Jsme partnerem při realizaci vašich náročných požadavků, partnerem, který vás
podporuje.
V Jistebnici – výroba nerezových zařízení
- gastronomická zařízení
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výčepní pulty a bary

Počet zaměstnanců: 45
Cho toviny
Průmyslová zóna v Červeném Záhoří (pod nádražím):
VIDO X, s.r.o. – GRAF Beton C hotoviny, U P ísničky 210, Červené Záhoří
Auta Rzavá, s.r.o., U P ísničky 209, Červené Záhoří
STN ESOX, spol. s r.o., U P ísničky 204, Červené Záhoří
LATOP, spol. s r.o. – pletárna, Táborská 214, Červené Záhoří
Nábytek Akrim, Táborská 203, Červené Záhoří
ŘSD ČR – SSÚD C hotoviny, Táborská 207, Červené Záhoří
ČR – Krajské ředitelství policie Jč kraje, Táborská 206, Červené Záhoří
Ing. Jan Turek, Táborská 195, Červené Záhoří
PHT, a.s., Průmyslová 217, Červené Záhoří
ORBYTEX Chotoviny, s.r.o., Průmyslová 220, Červené Záhoří
Renata Dubová – velkoobchod, Průmyslová 205, Červené Záhoří
AKNEL Group, a.s., P růmyslová 222, Červené Zá hoří
DBD ControlS ysrems, s.r.o., Průmyslová 211, Červené Záhoří
HB Radek Brožovský, Pod Nádražím 170, Červené Záhoří
Průmyslová zóna v Chotovinách:
Merxbauer, s.r.o., Vožická 255, C hotoviny
EISMANN, spol. s r.o.,
Různě po obci:
Penzion U Farmáře, Moraveč 1
Aksamite, spol. s r.o., Liderovice 1
Vladimír Marek – zámečnictví, Jeníčkova Lhota 55
Karel Bednář – ABC tiskárna, Sedlecká 46, C hotoviny
Hotel Gold Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny
Sanatorium plastické a estetické chirurgie, s.r.o., Zámecká 252, C hoto viny
Celkový počet zaměstnanců: cca 45
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2.1.5.10 Cestovní ruch
Vzhledem k přírodním zdrojům (relativně čisté životní prostředí a členitá krajina) a bohaté historii
území (památky, osobnosti) disponuje zájmové území podmínkami vhodnými k rozvoji cestovního
ruchu.

V letech 2008 až 2012 se v území zvýšil počet podnikatelských subjektů v oblasti

ubytování, stravování a pohostinství o 18,8 %. Tento vývoj logicky navazuje na v území dříve
realizované aktivity související s rozvojem infrastruktury v oblasti cykloturistik y, pěší turistiky a
zimních sportů viz Tabulka 35.
Tabulka 35:Cyklotrasy, pěší a lyžařské turistické trasy
Hlavní t ranzit ní
cyklotras y

Mís tní ne náročné
te matické
cyklotras y
Stře dně náročné
cyklotras y

Pěš í a nauč né
s te zky

Svato jakubs ké
ces ty
Zimní lyžařs ké
tras y

Trasa č. 07. V ltavs ká cykloste zka – pra me ny V ltavy – Mě lník Trasa č.
11: Liš nice (U H luboké nad V ltavou) – Želeč – Lom – Tá bor – Se dlecPrčice- Sedlča ny – Neveklov – Týnec nad Sáza vou – Praha
Trasa Greenwa ys Praha – Víde ň: Se dlčany, Se dlec – Prčice, Tá bor ,
Planá n. Lužnic í
Lanovkou za bizony (Čes ký Merán
Stř íbr ná os mič ka – po stopác h dolování stř íbra ( Tábors ko –
Mladovožic ko)
Tam za vodou v rá kos í (Český Merá n) , Se jde me se za pec í (Český
Merán) , Za vodní tvrzí (Český Merá n) , B latnic ké okruhy (Tá bors ko –
Mladovožic ko) , Kole m C hýnovské jes kyně na hrad Še le mber k
(Táborsko – Mla dovožicko) , K ole m hra du Še lember k (Tá bors ko –
Mladovožic ko) , Greenways P raha – V ídeň (Tá borsko – Tábor)
Vychá zkový okruh MPZ Sedlec-Prč ice (Český Merá n) , Putová ní za
kaplič ka mi Čes kého Merá nu ( Český Merá n), Na učná ste zka Kole m
Hradu Še le mber k (Tá bors ko – Mladovožic ko) , Kypty (Český Merán) ,
Naučná ste zka Za krásami Čes kého Meránu (Český Merá n) , Nauč ná
stezka Nadě jkovsko (Čes ký Merán) , Na učná ste zka J iste bnickými Sa dy
(Český Merán) , V yhlídková trasa Stře zimíř (Čes ký Merán)
Hrad Šelmberk – Mladá Vožice náměstí - Pohnání – rozcestí pod Homolí
Na území Svazku obcí Čertovo břemeno – X km
V oblasti př ír odního parku Polánka (OS Polánka) - Y km

Ubytovací služby
Ubytovací služby jsou v zájmovém území koncentrovány zejména v blízkosti areálu Sport relax
centrum Monínec u města Sedlec-Prčice, kde je situováno 68 % z celkového počtu 272 lůžek
hotelového typu, které jsou v území k dispozici. V blízkosti Monínce je také koncentrováno nejvíce
rekreačních lůžek v penzionech - 39 % z celkem 329 lůžek. V zájmovém území je dále k dispozici
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117 lůžek v turistických ubytovnách, minimálně 360 lůžek (Mozolov a Javorová skála) v kempech
a chatových osadách a 86 lůžek v soukromých ubytovacích zařízeních. Dále se odhaduje, že je
v obcích zájmového území k dispozici asi 3 000 lůžek v individuálních rekreačních objektech (tj.
v chatách a chalupách), která lze s poměrně nízkými ekono mickými náklady přeměnit na rekreační
lůžka v režimu ubytování v soukromí.
Stravovací služby
Úroveň stravovacích služeb, které jsou v zájmovém území poskytovány, nejsou v současné době na
takové úrovni, která by mohla zásadně napomoci rozvoji cestovního ruchu. Zakoupit teplé jídlo lze
pouze v restauračních a pohostinských zařízeních, které jsou součástí ubytování hotelového typu
nebo jsou situovány ve spádových městech a obcích nebo v obcích při hlavních dopravních tazích,
procházejících územím. Většinou v těchto zařízeních chybí nabídka specialit místní kuchyně.
V malých, odlehlých obcích jsou pohostinská zařízení zaměřena zejména na místní klientelu, a tak
většinou nedisponují nabídkou teplých jídel, nekuřáckým prostředím, vhodnou otevírací dobou a
kvalitou personálu.
Skupina pro destinační management
Zájmové území je součástí širšího území, na kterém od roku 2013 působí skupina pro destinační
management Toulava. MAS Krajina srdce je regionálním koordinátorem značky „TOULAVA
regionální produkt®“. Značku mohou získat nejen výrobci místních produktů, ale i poskytovatelé
jedinečných ubytovacích a stravovacích služeb. Aktuálně jsou držiteli této značky tito poskytovatelé
služeb v oblasti cestovního ruchu: Sport relax centrum Monínec (Monínec s.r.o.) a Hotel GOLD
Chotoviny FITT C Z s.r.o.

Agroturistika
Vzhledem k výrazně venkovskému charakteru a významu zemědělské výroby pro zaměstnanost v
zájmového území, lze považovat agroturistiku za významný potenciál dalšího rozvoje cestovního
ruchu. V současné době patří mezi významné poskytovatele služeb v oblasti agroturistiky Farma Y
na C unkově, kde nabízí zájemcům jízdu na koni a další produkty hippoturistiky, obdobné služby
nabízí také farmy v O ldřichově a Noskově u Mladé Vožice. Agroturistika ve smyslu poskytován í
rekreačních služeb na farmě, kde je provozována konvenční nebo ekologická zemědělská výroba
zatím není v zájmovém území rozšířena.
Místní zaměstnavatelé si stěžují na nedostatek kvalitních zaměstnanců. (EZ12)
Významní průmysloví zaměstnavatelé jsou situo váni ve městě Mladá Vožice, jediná průmyslová
zóna je v Chotovinách (EZ15).
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Relativně dynamicky se v zájmovém území rozvíjí cestovní ruch, poskytované služby však zejména
v oblasti zprostředkování ubytovacích kapacit a gastronomie nejsou na dobré úrovni (E Z14).
V obcích zájmového území je k dispozici asi 3 000 lůžek v individuálních rekreačních objektech,
která lze s poměrně nízkými ekonomickými náklady přeměnit na rekreační lůžka v režimu
ubytování v soukromí (EZ17).
Území je zapojeno do působnosti skupiny pro destinační management Toulava (EZ19).
Vzhledem k venkovskému charakteru území a k důležitosti zemědělské výroby i rozvoje cestovního
ruchu pro udržení místní zaměstnanosti je agroturistika významným rozvojovým potenciálem
zájmového území.

Nízká schopnost místních fire m vytvářet nová pracovní místa je dána je jich nízkou
konk urenceschopností na trhu, lékem na tuto „ne moc“ by mohlo být vzdělávání zaměstnanců
a zavádění inovativních výrobních postupů, tj. spolupráce s tuzemskými a zahraničními
partnery z oblasti výzk umu a vysokého školství a aktivně jší postupy v oblasti marketingu.
(EZ109)

2.1.6 Finanční zdroje území
2.1.6.1 Příjmy obyvatel zájmového území
Všechny dotazované skupiny obyvatel ze zájmového území se jednoznačně shodují v tom, že jejich
příjmy jsou nízké a že by přivítaly jejich navýšení. Obyvatelé zájmového území se přitom vyznačují
vysokou spořivostí.
Aby se rodině dobře žilo, potřebovalo by 46,1 % dotazovaných podnikatelů a živnostníků, aby se
stávající příjmy jejich firmy či živnosti udržely alespoň na stávající úrovni, 35,2 % by potřebovalo
své příjmy zdvojnásobit, 10,9 % ztrojnásobit a 7,8 % více než ztrojnásobit, viz dotazníkové šetření
Živnostníci a podnikatelé - http ://www. maskra jina srdce.c z/cs/inte gro va na-strate gie-uze mi-20142020/a nketni-se tre ni
25,4 % z dotazovaných podnikatelů a živnostníků je přesvědčeno o tom, že jejich zaměstnanci
nejsou spokojeni s výší své odměny, o opaku je přesvědčeno jen 10,7 % dotazovaných. Žádného
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zaměstnance nemá 63,9 % dotazovaných, viz dotazníkové šetření Živnostníci a podnikatelé http ://www. ma skra jinasrdce.c z/cs/inte gro va na-stra te gie- uze mi-2014-2020/a nke tni-setre ni

Výše odměn zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v místních výrobních podnicích a ve službách.
Z uvedeného je patrné, že mzdy v dělnických profesích i ve službách jsou v zájmovém území velmi
nízké a nedosahují výše celorepublikové průměrné hrubé mzdy, viz Příloha 37.
Představy dotazovaných seniorů na optimální výši důchodu, pokud by měli žít slušně a mohli si
dovolit např. jet na dovolenou, v průměru dosahují 13 800,- Kč. Přitom takové výše příjmů mnohdy
nedosahují ani zaměstnanci v dělnických profesích nebo ve službách, viz dotazníkové šetření
Živnostníci a podnikatelé - http ://www. maskra jina srdce.c z/cs/inte gro va na-strate gie-uze mi-20142020/a nketni-se tre ni

Příjmy vybraných skupin obyvatel zájmového území (podnikatelé, živnostníci, zaměstnanci,
senioři) jsou nízké. (FZ1)
Mzdy v dělnických profesích a ve službách jsou pod úrovní celorepublikového průměru. (F Z1),
(FZ2)
Tradiční spořivost(a skromnost) obyvatel zájmového území. (F Z3)

Nízké

mzdy (nízká

cena práce)

jsou výrazem nedostatečně

rozvinutého

místního

podnikatelského prostředí, které zároveň strádá v důsledk u nízké koupěschopnosti místního
obyvatelstva. Zvýšení příjmů místních obyvatel lze dosáhnout zvýšením počtu a posílením
konk urenceschopnosti místních podnikatelských subjektů, zvýšením produktivity práce
v místních podnicích a firmách prostřednictvím zavádění inovativních postupů a nových
technologií, přilákáním nových investorů do úze mí a aktivním vyhledáváním nových
odbytových možností a trhů.(FZ101)
2.1.6.2 Příjmy obcí
Příjmy, které obecní rozpočty získávají, se dělí do několika skupin. Jedná se o příjmy daňové,
dotační, nedaňové a z dluhových nástrojů. Druhým nejvýznamnějším zdrojem prostředků místních
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rozpočtů, hned po daňových příjmech, jejichž výši však obce nemohou významně ovlivnit, jsou
dotace – které se dělí na nárokové a nenárokové.

Získání nenárokových dotací lze označit za nejdůležitější zdroj příjmů obcí zapojených do
zájmového území, které jsou využívány zejména na realizaci investičních aktivit. Důvodem je, že
akumulace vlastních zdrojů by trvala na obecní úrovni příliš dlouho. Významná část nenárokových
dotací je v posledních letech poskyto vána zejména prostřednictvím strukturálních fondů EU, jejichž
cílem je snížení meziregionálních rozdílů a zabránění vzniku chudých a bohatých regionů.
Oproti dotacím ze státního rozpočtu či účelových mimorozpočtových fondů, je zisk nenárokových
dotací spo jen s vyšší administrativní náročností, což do značné míry omezuje šance zejména malých
obcí s nízkou fiskální a administrativní kapacitou.
Dotace jsou pro obce zájmového území velmi důležité, jedná se většinou o jedinou možnost, jak
realizovat investiční projekty, aniž by se obce musely zadlužit u bank a získávat peníze nad rámec
obecních rozpočtů, které by pomohly řešit problémy vylidněného a neustále se vylidňujícího území.
Z Graf 25 je patrné, že nejvíce finanč ních prostředků přibylona realizaci investičních akcí do
zájmového území v obcích nad 501 obyvatel v letech 2004 a 2006 a v obcích do 500 obyvatel se
situace zlepšila po roce 2006.
Zejména větším obcímse dařilo

získávat finanční prostředky v období, kdy docházelo

k tzv.„porcování Medvěda“. Což byla ta část projednávání státního rozpočtu v Poslanecké
sněmovně PČ R, při níž byla prostřednictvím pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru na
základě kuloárníc h jednání a lobbystických zájmů rozdělována část rozpočtu na veřejně prospěšné
projekty konkrétních žadatelů. Od roku 2010 již „porcování Medvěda“ v PS PČR neprobíhá.

Graf 25: Získané dotace v přepočtu na 1 obyvatele v obcích do 500 a nad 501 obyvatel
15000
10000
5000
0

Dotace na 1 obyvatele v
obcích do 500 obyvatel
Dotace na 1 obyvatele v
obcích nad 500 obyvatel

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, viz Příloha 40
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Graf 26: Získané dotace v přepočtu na 1 km² v obcích do 500 a nad 501 obyvatel
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0
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Dotace na 1 km2 v obcích
nad 500 obyvatel

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, viz Příloha 40

Z Graf 25 a Graf 26 vyplývá, že zatímco křivka dotačních příjmů u obcí nad 501 obyvatel od roku
2006 v porovnání s předchozím stavem klesala, u obcí do 500 obyvatel od roku 2006 (tj. od roku,
ve kterém Česká republika vstoupila do Evropské unie) křivka mírně stoupala. Po celé sledované
období (tedy od roku 2000) zůstávají příjmy na 1 obyvatele u obcí do 500 obyvatel pod hranicí
5000,- Kč, avšak v posledních letech se oproti předchozímu období mírně zvyšují. V období let od
roku 2000 do roku 2012 získaly z dotačních programů v přepočtu na 1 obyvatele obce nad 501
obyvatel 72 491,- Kč (100 %) a obce do 500 obyvatel 21 809,- Kč (30,1 %).
V Graf 26 je uvedeno, že v přepočtu příjmu dotací na 1 obyvatele/km² jsou na tom stále po celou
dobu sledování lépe obce s 501 a více obyvateli, které sice oproti úrovni dosahované v první
polovině první dekády 21. Století výrazně ponížily, nicméně jsou stále na vyšší úrovni, než je tomu
u obcí do 500 obyvatel. V období let od roku 2000 do roku 2012 získaly z dotačních programů
v přepočtu na 1 km² obce nad 501 obyvatel 1 801 875,- Kč (100 %) a obce do 500 obyvatel 207
739,- Kč (11,5 %).
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Zatímco se situace v menších obcích se získáváním dotací po roce 2006 poněkud zlepšila, v obcích
nad 500 obyvatel se výrazně zhoršila. N icméně z dlouhodobého hlediska jsou na tom s dotačními
příjmy obce, ve kterých žije více než 501 obyvatel, stále podstatně lépe.
Příčinou malé úspěš nosti obcí do 500 obyvatel je zřejmě jejich nízká fiskální a administrativní
kapacita. Jedná se většinou o obce, které mají neuvolněného starostu.(F Z5)
Pro všechny obce zapoje né do zájmového území v podstatě platí, že pokud chtě jí své zejména
investiční akce financovat prostřednictvím finančních prostředk ů z dotačních programů,
musí pro to vytvořit vhodné podmínky, tj. vytvořit si odborné zázemí a při získávání dotací
postupovat systematicky.(FZ102)
2.1.6.3 Bankovní služby
Spořivost je charakteristická vlastnost obyvatel tradičně chudé oblasti zájmového území.
V minulosti zde fungovala poměrně hustá síť spořitelních družstev, kampeliček a záložen. Dnes
jsou zde finanční instituce zastoupeny pouze sporadicky prostřednictvím svých poboček. Česká
spořitelna a.s. má pobočku v Mladé Vožici a v Sedlci-Prčici, kde se také nachází jediné
bankomaty.Poštovní spořitelna komunikuje se svými klienty prostřednictvím 16 poštovních
úřadoven umístěných ve 14 obcích zájmového území. Ostatní banky mají své sídlo ve větších
městech, do kterých obce a města sdružená v území MAS spádují tj. v Táboře a v Benešově, nebo
využívají dalších poboček v Sedlčanech, Voticích, Dražicích a C hýnově. Nejbližšími místy, kde lze
žádat o úvěr, jsou finanční instituce, které mají sídlo v Táboře a v Benešo vě.
Bankomaty nemůže přímo využívat84 % obyvatel zájmového území.Přímý přístup k bankomatu
mají pouze obyvatelé města Mladá Vožice, kteří mají k dispozici bankomat České spořitelny, GE
Money Bank a ČSOB a Sedlec-Prčice, kde mají bankomat České spořitelny.
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Graf 27: Dostupnost bankomatu
Bankomat je v místě

Bankomat není v místě

16%

84%

Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha29

V území chybí nabídka bankovních služeb. (F Z3)

2.1.7 Hmotné zdroje území
Mezi hmotné zdroje území patří technická infrastruktura, včetně informačních systémů a budov,
které jso u nezbytné pro život obyvatel obce a pro její budoucí rozvoj. P lány v oblasti rozvoje
infrastruktury dnes většinou překračují reálné možnosti obecních rozpočtů a jsou závislé na
národních a unijních dotačních programech.
2.1.7.1 Telefonní spojení
V posledních letech se domácnosti a podnikatelské subjekty hromadně odpojovaly od pevnýc h
telefonních linek a přecházely k mobilním operátorům. Mobilní telefony se staly symbolem života,
který není vázán k jednomu pevnému místu a zásadním způsobem tak ovlivnily a ovlivní způsoby
chování, předávání informací a změny životního stylu obyvatel venkovských obcí zapojených do
zájmového území.
Pokrytí zájmového území signálem mobilních telefonů sítí O2, T- mobile a Vodafone je vyhovující,
nikoli však plošné. I přes celou řadu vysílačů není plně eliminována výrazná členitost místní
krajiny, což se odráží ve snížené kvalitě nebo i úplné lokální absenci možnosti příjmu nebo vysílání
signálu mobilních telefonů. Tento stav je setrvalý a u stávajících mobilních operátorů není patrná
snaha tento stav zásadním způsobem změnit. Řešení lze očekávat snad až se zavedením nových
technologií, které dokážou území pokrýt signálem mobilních operátorů plošně.
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Pokrytí zájmového území sítěmi mobilních operátorů plně neeliminuje negativní vliv místní členité
krajiny na šíření signálu a je nerovnoměrné. (HZ1)
Je nezbytné vytvořit podmínky pro zlepšení pok rytí úze mí signále m mobilních ope rátorů,
jako nezbytné podmínky pro rozvoj „decentralizovaného“ podnikání i v malých venkovských
sídlech (HZ104).
2.1.7.2 Pošta
Poštu nemůže v místě svého bydliště navštívit 55 % obyvatel zájmového území. Tato služba má
značný význam zejména pro seniory, kteří nevyužívají služeb internetu (elektronická pošta,
elektronické bankovnictví). Zejména v menších obcích musí starostové v posledních letech
z důvodu postupujícího ekonomického centralismu svádět boje s Českou Poštou a.s. za zachování
tohoto tradičního, pro venkovské obyvatelstvo typického, informačního místa. Graf28: Dostupnost
pošty pro obyvatele zájmové ho území

Dostupnost pošty
Pošta je v m ístě

Pošta není v m ístě

45%
55%

Zdroj: vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 29

Malé obce trvale čelí hrozbě uzavření zbývajících malých poštovních úřadoven.
Např. ve F insku řeší tento problém tak, že se poštovní služby stanou součástí nabídky místního
obchodu, tj. jsou „pod jednou střechou“ (HZ102).
2.1.7.3 Inte rnet
Internet je fenoménem 21. století a jeho rozšíření a využívání se nevyhnulo ani obyvatelům obcí
zapojený do zájmového území. Z provedeného šetření vyplývá, že k internetu šířenému bezdrátově
se prostřednictvím technologie Wi-F i mohou připojit obyvatelé asi 70 % sídel a k internetu
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šířenému prostřednictvím telefonních linek obyvatelé74 % s ídel zapojených do daného území, viz
Příloha 41.
Ze šetření, které bylo v roce 2012 provedeno u žáků prvního a druhého stupně základních škol,
působících v obcích zájmového území, bylo zjištěno, že k internetu se denně připojují všichni
dotazovaní. Téměř třetina všech dotazovaných žáků je k internetu připojena 2 a více hodin denně.

Tabulka 36: Délka doby připojení k internetu u žáků 1. a 2. Stupně základních škol
Dé lka doby připoje ní

mé ně ne ž 30

as itak 1 hodinu as i tak dvě

k inte rne tu:

minut de nně

de nně

hodiny de nně

více ne ž 2
hodiny de nně

Všichni respondenti

33,7

37

13,3

16

Žáci 4. a 5.Tříd

46,8

33,9

8,2

11,1

Žáci 7. a 8.Tříd

20,7

40,2

18,3

20,7

Děvčata

36,4

36,9

15,3

11,4

Kluc i

32,1

37,1

10,7

20,1

Dojíždě jící

35,9

35,2

14,1

14,8

Místní

31,1

38,8

13,1

16,9

Zdroj: Výsledky anketního šetření trávení volného času žáků základních škol z území - 2012

Z uvedených výsledků šetření, viz
Tabulka 36, je patrné, že nejmladší generace je plně počítačově gramotná a užívání internetu bude
patřit k běžným potřebám jejich dalšího života v zájmovém území.
Z výsledků šetření provedeného v roce 2013-2014 u podnikatelů a živnostníků ze zájmového území
vyplynulo, že při svém podnikání využívá internetu 86 % dotazovaných, vlastní webovou stránku
má 46,9 % a své výrobky nebo služby nabízí k prodeji prostřednictvím internetu 34,3 %
dotazovaných podnikatelů a živnostníků.

87

Vzhledem k členitosti krajiny není cca 30 % zájmového území plně pokryto bezdrátovým
internetem.(HZ3)
Nejmladší generace je plně informačně gramotná, 86 % pod nikatelů a živnostníků využívá internet
při svém podnikání. (HZ4)
Je nezbytné vytvořit podmínky pro zlepšení přístupnosti širokopásmového internetu, jako nezbytné
podmínky pro rozvoj „decentralizovaného“ podnikání i v malých venkovských sídlech (HZ104).
2.1.7.4 Czech POINT
Czech POINT je český státní projekt, v jehož rámci mohou obecní úřady lidem vydávat výpisy z
katastru nemovitostí, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Přístup k této službě, jejímž
hlavním cílem je přiblížit výkon státní správy občanům, nemá ke konci roku 2013 43 % obyvatel
obcí zapojených do zájmového území.
Graf 29: Dostupnost služby Czech-point pro obyvatele zájmového území
Czech point je v místě

Czech point není v místě

43%
57%

Zdroj: vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 29

Téměř 57 % obyvatel obcí zapojených do zájmového území má přístup ke službě C zech POINT
v místě svého bydliště. (HZ5)
2.1.7.5 Zásobování potravinami
Možnost nakoupit potraviny v místě svého bydliště nemá 39 % obyvatel zájmového území - viz
graf č. 30. V zájmovém území lze potraviny nakoupit pouze ve 33 místních částech/sídlech. Není
bez zajímavosti, že obchody s potravinami nabízejí svůj sortiment i v malých sídlech jako je
Řevnov u C hotovin (56 obyvatel), Horní Střítež u Nové Vsi u M.V.(81), Pojbuky (84), Vyšetice u
Šebířova (69), Vodice (60) a Ješetice (63), zatímco mnohdy i větší sídla jsou odkázána na obchody
ve spádových sídlech. V Pojbukách je obchod s potravinami provozován v režii obce.
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Graf 30: Dostupnost obchodu s potravinami
Obchod s potravinami je v místě

Obchod s potravinami není v místě

39%

61%

Zdroj: vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 29

Jen v některých malých obcích nebo místních částech jsou místní obchody s potravinami.39 %
obyvatel zájmového území nemá možnost zakoupit si základní potraviny v místě svého bydliště.
(HZ6)
Možnost zakoupit v místě vyrobené potraviny by do značné míry napomohlo ke zvýšení
spokojenosti obyvatel i podnikatelských aktivity místních ze mědělců při zpracování a prodeji
produkova ných ze mědělských komodit případně ke vzniku malých potravinářských provozů.
Napomoci by tomu mohly aktivity zamě řené na rozvoj horizontální a ve rtikální spolupráce
me zi účastníky k rátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (HZ103).

14 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Zásobování
potravinami“, dosáhl 28 (muži tento problém uvedli 11 krát a ženy 17 krát) výskytů a umístil se na
14. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 1,7 % z celkového poč tu problémů.
2.1.7.6 Bydlení
Podle SDLB 2011 dosahuje v obcích zájmového území podíl neobydlených rodinných domů (tj.
rekreačních chalup) z celkového počtu rodinných domů 56,3 %, podle vlastního šetření,
provedeného v roce 2013-2014, činí tento podíl 32,3 %.
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Tabulka 37: Počty domů v obcích zájmového území
- rodinné

Celkem
Domy úhrnem

- bytové domy

domy

- ostatní budovy

9903

9502

267

134

6337

5975

249

113

3566

3527

18

20

Domy
obydlené
Domy
neobydlené

Zdroj:SDLB, 2011, viz Příloha 42

Z Graf 31 je patrné, že v posledních dekádách (např. 1991 – 2000) bylo v obcích zájmového území
postaveno vždy méně domů (cca 300 domů za 10 let) než tomu bylo ve dvou dekádách
předcházejících (v letech 1971 – 1980 bylo postaveno cca 1234 domů a 1981 – 1990 cca 900
domů).
Graf 31:Podíly domů v obcích zájmového území dle období výstavby

9,5 %

16,2 %

10,1 %

1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980

14,5 %
29,7 %
20,0 %

1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

Zdroj: SDLB, 2011, viz Příloha 43

Podle zpracovaných a schválených územních plánů, případně urbanistických studií, je mo žné
v obcích zájmového území potenciálně vystavět 2 296 rodinných domů. Nejreálnější, z hlediska
dostupnosti stavebních parcel, je výstavba rodinných domů na pozemcích, které jsou ve vlastnictví
obcí - z grafu č. 32 vyplývá, že by se mohlo jednat až o 211 rodinných domů v těchto lokalitách:
Bzová (Běleč), Borotín, Boratkov (Borotín), Nový Kostelech (Borotín), Broučkova Lhota
(Chotoviny), Jeníčkova Lhota (C hotoviny), Liderovice (C hotoviny), Řevnov (C hotoviny), Jedlany,
Mladá Vožice, Blanice (Mladá Vožice), Stará Vožice (Mladá Vožice), C hocov (Mladá Vožice),
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Noskov (Mladá Vožice), Jistebnice, Nemyšl, Horní Střítež (Nová Ves u Mladé Vožice), Pohnánec,
Ratibořské Hory, Dub (Ratibořské Hory), Podolí (Ratibořské Hory), Ratibořice (Ratibořské Hory),
Vřesce (Ratibořské Hory), S udoměřice u Tábora, Vilice, Opařany, Červený Újezd, Sedlec -Prčice
(Sedlec). Samotné výstavbě však musí předcházet zasíťování a zpřístupnění stavebních pozemků.
Graf 32: Možnosti výstavby rodinných domků v obcích zapojených do zájmového území
Počet rodinných domů, které lze dle ÚP/US vystavět na soukromých pozemcích
- 2085
Počet rodinných domů, které lze dle ÚP/US vystavět na pozemcích obce - 211

9%

91%

Zdroj: Vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 44

V posledních 2 dekádách bylo v zájmovém území vystavěno o 50 % rodinných domů méně než
v letech 1970 – 1989. (HZ7)
Podle zpracovaných a schválených územních plánů a urbanistických studií je možné v obcích
zájmového potenciálně vystavět cca 2 296 rodinných domů. Z toho cca 211 na pozemcích, které
vlastní obce. (HZ8)
10 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Budov a
nemovitého majetku“, dosáhl 35 (muži tento problém uvedli 17 krát a ženy 18krát) výskytů a
umístil se na 10. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,0 % z celkového počtu
problémů.
2.1.7.7 Zásobování domácností teple m
V posledních deseti letech, jak je uvedeno v Tabulka 38, se výrazně snížil podíl plynu i elektřiny na
vytápění domácností. Významnou roli sehrál především růst ceny těchto paliv. P lynofikace obcí
v posledních deseti letech výrazně nepokročila. I v obcích, kde je plyn zaveden, se obyvatelé vrací
k vytápění svých domácností dřevem a uhlím. Využívání podílu elektřiny k vytápění domácností, se
stejně jako u plynu, tj. z důvodů rostoucích cen, značně snížilo. Novým trendem je vytápění
domácností s využitím obnovitelných zdrojů energií (využití sluneční energie, tepelná čerpadla).
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Vzhledem ke zvyšujícím se cenám palivového dřeva, zvyšující se nedostupnosti „samovýroby“
palivového dřeva a stárnutí populace zájmového území lze předpokládat, že bude dále stoupat podíl
uhlí, jako hlavního paliva pro vytápění domácností. Přičemž jeho cena zřejmě nebude, vzhledem
k předpokládanému vývoji jeho těžby v ČR, příliš stoupat. Jedná se o negativní vývoj, který s sebou
ponese zvýšení produkce CO2 (prohlubování globální změny klimatu), negat ivní vliv SO2 na
okyselování půdy, korozi kovů atd., produkci popela kontaminovaného těžkými kovy a zejména
znečišťování ovzduší prachovými částicemi a zápachem vznikajícím při spalování uhlí
s nežádoucími příměsemi.
Tabulka 38: Paliva využívaná k vytápění domácností v obcích zájmového území
Palivo

Uhlí

Dřevo

Plyn

Elektřina

Obnovitelné

(%)

(%)

(%)

(%)

zdroje - bez
dřeva
(%)

2003*

48

26

14

12

-

2013*

56

34

2

7

1

2013-2014 (MAS)

57

33

2

9

2

Zdroj: Vlastní šetření – 2003, 2013, 2014 (území MAS Krajina srdce), viz Příloha 45

V posledních deseti letech se výrazně snížil podíl plynu i elektřiny na vytápění domácností.

Podíl uhlí, jako hlavního paliva na vytápění domácností, bude dále stoupat v neprospěch palivového
dřeva se všemi negativními důsledky pro životní prostředí. (HZ9)
Vzhledem k negativnímu vlivu spalování pevných fosilních paliv na životní prostředí, je nezbytné
lépe využívat místní obnovitelné zdroje energie – zejména zbytky po těžbě v lesích (HZ104).
2.1.7.8 Obnovitelné zdroje energií
V zájmovém území se nachází přibližně 33 malých solárních elektráren. Na území Jihočeského
kraje je to například v obcích Dražice (7), C hotoviny (5), Jistebnice (4), Jedlany (2), Nová Ves u
Mladé Vožice, Hlasivo, Mladá Vožice (4), Ratibořské Hory (2), Borotín, Opařany (3), Dražičky,
Dolní Hořice a O ldřichov. Celkový výkon těchto solárních elektráren je 5,628 MW, přičemž
největší výkon má firma NIGRAS A a.s. (1,822 MW) z Opařan a NASAP s.r.o. (1,667 MW) také
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z Opařan a Podolí Energy s.r.o. (1,454 MW). V zájmovém území není instalována žádná větrná
elektrárna.
Prostřednictvím provedeného šetření bylo zjištěno, že bezprostředně za hranicemi zájmového území
je situováno 12 zemědělských bioplynových stanic s instalovaným elektrickým výkonem 1249 Kw
a s tepelným výkonem 919 Kw. Významný podíl kukuřice vypěstované na polích zájmového území
je smluvně dodáván do zmíněných BPS. Vysoký podíl širokořádkové plodiny - kukuřice, pěstované
v podmínkách členitého zájmového území se negativně projevuje v půdní erozi a protože se pro její
dopravu používají vysokoobjemové vozy, dochází k nevratnému poškozování podloží místních
komunikací. Některé zemědělské podniky, s nízkým počtem chovaných hospodářských zvířat,
dodávají slámu

obilovin do

výtopen

rovněž situovaných

mimo

zájmové

území,

čímž

bezprecedentně poškozují přirozenou úrodnost půd, na kterých hospodaří.

Odpadní dřevní hmotu využívá pouze obec S milovy Hory a městys Borotín. S milovy Hory
využívají pro výrobu dřevní štěpky zejména dřevní odpad, který jim dodává S práva údržby silnic
Jčk, a v Borotíně využívají odpady vzniklé při těžebních a pěstebních činnostech prováděných
v obecních lesích. Ve S milových Horách využívají dřevní štěpku k vytápění turistické ubytovny a
penzionu, v Borotíně k vytápění a pro zahradnické účely. Všichni ostatní vlastníci lesů preferují
nabídku firem, které v posledních letech nabízejí mechanické odklízení pozůstatku po těžbě
v lesních porostech, které následně štěpkují a dodávají do 93 energetických podniků mimo zájmové
území.
Využití obnovitelných zdrojů energií není v zájmovém území příliš rozšířeno. Pomineme-li
kolektory na výrobu elektrické energie umístěné na střechách soukromých objektů a využití
tepelných čerpadel (ZŠ Jistebnice, ZS Mladá Vožice), lze konstatovat, že všechny další způsoby
získávání obnovitelných zdrojů energie (solární energie, BPS, dřevní štěpka) jsou bezprostředně
spojeny s poškozováním přírodních a hmotných zdrojů zájmového území (zábory orné půdy, eroze
půdy, snižování úrodnosti půdy, poškozování podloží pozemních komunikací) a vedou
k prohlubování jeho energetické závislosti na externích dodavatelích.
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Na produkci energie pro území se obnovitelné zdroje energií podílí pouze v nepatrné míře.(HZ10)
Aktuální stav výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů není v zájmovém území příliš
rozšířen. V místě vyprodukované zdroje obnovitelných energií (kukuřice, dřevní odpad) jsou
zhodnocovány za hranicemi zájmového území, čímž je prohlubována závislost území na externích
dodavatelích energií.
V rozumném využívání místních zdrojů obnovitelných zdrojů (ze jména odpadu po tě žebních
a pěstebních činnostech v místních lesích) tkví významný rozvojový potenciál zájmového
území (HZ104).
2.1.7.9 Nakládání s komunálním odpade m
Komunální odpad nebo také směsný odpad, je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob
(domácností) a malých firem na území obce. O tom, zda je sběr a třídění odpad ů v rámci obce
správně nastaven, lze usuzovat z výskytu nelegálních tzv. černých skládek na území obce. Ze
šetření mezi obyvateli obcí zapojených do zájmového území vyplývá, že problém černých skládek
byl v posledních letech vyřešen a že nové černé skládky vznikají již jen v minimální míře.

Významnou zásluhu na tomto stavu má systém plošných paušálních poplatků, kdy každý stálý
obyvatel obce platí stejný poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a
odstraňování komunálníchodpadů. Tento poplatek se, jak je patrné zGraf 33, v posledních třinácti
letech zvýšil, v průměru u všech obcí zapojených do zájmového území, téměř dvakrát – z 249 Kč na
1 stálého obyvatele v roce 2000 na 451 Kč na 1 stálého obyvatele v roce 2013. Nejméně zaplatili
v roce 2013 za sběr a odvoz odpadu obyvatelé Pojbuk a Drhovic (100 Kč), Bělče a Jedlan (150 Kč)
a nejvíce odvedli obyvatelé Borotína, Mladé Vožice, Ratibořských Hor, Sedlce-Prčice (všichni 600
Kč) a Smilových Hor (640 Kč).
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Graf 33: Výše průměrného poplatku za sběr a odvoz odpadu na 1 stálého obyvatele
451
386

407

249

rok 2000

rok 2011

rok 2012

rok 2013

Zdroj: Vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 46

Významný vliv na další vývoj výše poplatku za sběr a odvoz odpadu bude mít úroveň třídění
odpadů, v obcích zájmového území, kterých lze dále využít jako suroviny k dalšímu zpracování.
V současné době je na území těchto obcí k dispozici 141 sběrných míst/kontejnerů na papír, 196 na
sklo, 213 na plasty, 17 na kovy a 21 na sběr bioodpadů.
Nejlépe je v rámci obcí zapojených do zájmového území vyřešen sběr plastů, do kterého bylo v roce
2013-2014 zapojeno, jak je patrné z Graf 34, 96,6 % obyvatel, následoval sběr skla – 92 %, papíru
– 77 %, 16 % kovů a bioodpadů necelých 14 %.
Graf 34: Podíly obyvatel zapojených do třídění odpadů v roce 2013-2014
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Zdroj: vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 46

Likvidací bioodpadu se programově zabývají zejména města a větší obce ze zájmového území.
Městys Borotín má vlastní kompostárnu a likviduje v ní většinu trávy, listí a spadané ovoce.
V Jistebnici spolupracují při likvidaci bioodpadu s místními zemědělci, v Mladé Vožici je pro
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obyvatele vyhrazena skládka větví, které se dále štěpkují, a skládka listí, trávy a ovoce. V SedleciPrčici shromažďují bioodpad ve sběrném dvoře.

Problematikou likvidace bioodpadu se zabývají také některé menší obce (Balkova Lhota, Svrabov,
Dražice, Heřmaničky), kde zakládají obecní komposty a při likvidaci zkompostované hmoty
spolupracují s místními obyvateli a/nebo

zemědělci. Vzhledem k legislativnímu tlaku se

problematikou likvidace bioodpadů začínají zabývat i menší obce.
Problém černých skládek byl v posledních letech vyřešen, vznikají již je n v minimální míře. (HZ11)
Problematikou systematické likvidace bioodpadu (kompostování, štěpkování) se již zabývají i
menší obce..

Poplatek za sběr komunálníchodpadů se v posledních třinácti letech zvýšil, v průměru u všech obcí
zapojených do zájmového území, téměř dvakrát – na cca 451 Kč na 1 stálého obyvatele.
Významný vliv na další vývoj výše poplatku za sběr a odvoz odpadu bude mít úroveň třídění
odpadů v obcích zájmového území. (HZ101)

12 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Ukládání a
třídění odpadů“, dosáhl 33 (muži tento problém uvedli 10 krát a ženy 23 krát) výskytů a umístil se
na 12. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což jsou 2,0 % z celkového počtu problémů.
2.1.7.10 Dodávka pitné a užitkové vody
K zásobování obyvatel zájmového území je využíváno místních zdrojů pitné vody. Asi 73 % domů
v obcích zájmového území je zásobováno vodovody - z toho je 53 % vodovodů obecních a 19,67 %
vlastní zemědělské podniky nebo sdružením občanů. Majitelé 54 % do mů, situovaných zejména v
menších sídlech, čerpají pitnou vodu z vlastních studní nebo vrtů.
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Graf 35:Zásobování zájmového území pitnou vodou
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72,93%

53,61%

Počet dom ů zá sobených pitnou vodou
obecním nebo jiným vodovodem

Počet dom ů s vla stním zdrojem pitné
vody

Zdroj:Vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 47

Technický stav současných vodovodních sítí, kromě obcí, kde byl vodovod v nedávné době
vybudován nebo rekonstruován, neodpovídá současným požadavkům na zásobování domácností
pitnou vodou a mnohde jsou již vodovody za hranicí své životnosti. Litinové, ocelové,
azbestocementové, sklolaminátové potrubní systémy v přívodném i rozvodném řádu by měly být
vyměněny. Celá řada vodovodů byla postavena v tzv. „akcích Z“ a často proto není v pořádku ani
jejich právní stav.
Rekonstrukce a výstavba nových vodovodních řadů však není limitována pouze dostupností
finančních prostředků na rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových vodovodů, ale mnohdy i
ochotou odběratelů vodu z vodovodního řadu odebírat.

Vobcích, kde je provozován obecní vodovod, se cena vodného od roku 2000 do současnosti (tj. do
roku 2013) zvýšila o 10 až 280 %. Ceny vodného se v obcích, které jsou zapojeny do zájmového
území, pohybují od 5,75 Kč/1000 l (Běleč) do 71,1 Kč/1 000 l (Drhovice ). Pro srovnání – aktuální
cena vodného v Tábořeje na úrovni 45,50 Kč/1000 l. Přehled o cenách vodné ho je zaznamenán
v Graf 36.
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Graf 36: Cena vodného v obcích zájmového území v roce 2013
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Zdroj: Vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha47

73 % domů v obcích zájmového území je zásobováno vodovody, 53,6 % domů, situovaných
zejména v menších sídlech, je zásobováno pitnou vodou z vlastních studní nebo vrtů. (HZ12)
V obcích, kde je provozován vodovod, se cena vodného od roku 2000 do současnosti, tj. do roku
2013-2014 zvýšila od 10 až do 280 %.

Kde je zásobování pitnou vodou zajištěno prostřednictvím individuálních zdrojů je ne zbytné
budovat nové vodovodní řády, pok ud to možné není (nízká hustota osídlení), je ne zbytné
provádět monitorování kvality podzemních vod (HZ106).

5 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „P itné vody“,
dosáhl 67 (muži tento problém uvedli 47 krát a ženy 20 krát) výskytů a umístil se na 5. místě v
pořadí dalších zjištěných problémů, což jsou 4 % z celkového počtu problémů.
2.1.7.11 Odpa dní vody
Pouze35,4 % domů v obcích zájmového území je napojeno na obecní čistírny odpadních vod a
4,2% domů mají vlastní ČOV. Splaškové vody z50 % domů nejsou čištěny.
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Graf 37: Podíly domů s vyřešeným čištěním odpadních vod
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Zdroj: Vlastní šetření, 2013-2014, viz Příloha 48

Na veřejnou kanalizační síť není napojeno asi 69,5 % obytných domů zájmového území. V případě
domů napojených na kanalizační síť se jedná o kanalizaci, která je mnohdy za hranicí své
životnosti. Problematické je oddělení kanalizace pro splaškové vody od kanalizace pro odvod
dešťové vody. Většina kanalizací v menších obcích byla vystavěna svépomocí a neodpovídá státní
normě o vodotěsnosti. Spoje potrubí z betonových nebo kameninových trubek jsou provedeny bez
pojících materiálů tzv. „na sucho“.
Pouze 35,4 % domů v obcích zájmového území je napojeno na obecní čistírny odpadních vod a 4,2
% domů má vlastní ČOV. Splaškové vody z 50 % domů nejsou čištěny. (HZ13)
Na veřejnou kanalizační síť není napojeno asi 70 % obytných domů obcí zájmového území.
V případě domů napojených na kanalizační síť se jedná o kanalizaci, která je již za hranicí své
životnosti. (HZ14)
Vzhledem k ekologické stabilitě území, zachování čistoty podze mních a povrchových vod je
nezbytné zvyšovat podíl čištěných odpadních vod na ČOV (HZ107) i zlepšovat technický stav
kanalizace (HZ108).

2 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Odpadních
vod“, dosáhl 93 (muži tento problém uvedli 60 krát a ženy 33 krát) výskytů a umístil se na 2. místě
v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 5,6 % z celkového počtu problémů.
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2.1.7.12 Dopravní infrastruk tura
2.1.7.12.1 Dálnice D3 a silnice 1. Třídy
Zájmové území má přímou návaznost na silniční síť nadregionálního významu - E55, která jako
významná dopravní tepna propojuje sever a jih Evropy a prochází významnými evropskými
metropolemi, jako jsou – Stockholm, Kodaň, Berlín, Praha, Salcburk a Benátky. V posledních
letech se silnice první třídy počala měnit v silnici dálničního typu - D3.
V říjnu 2004 byl předán do provozu první 8,3 km dlouhý úsek Chotoviny – Čekanice. Úsek Mezno
– Chotoviny byl stavěn od roku 2005 a zprovozněn v prosinci 2007. Oba jmenované úseky
procházejí zájmovým územím a významně ho poznamenaly v kladném smyslu - tj. „přiblížením“
krajského města Českých Budějovic i hranice s Rakouskem. P rovedené opravy příjezdových silnic
v okolí dálničního úseku D3 i v záporném smyslu - tj. lineární stavba v krajině, zhoršení
průchodnosti území, negativní dopad y na území při nadměrných vodních srážkách.
V roce 2008 byla zahájena výstavba 25 km dlouhého úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí, který byl
zprovozněn v červnu 2013. Další osud výstavby dálničníc h úseků se komplikuje na území
Středočeského kraje, kde dosud není vyjasněno, kudy dálniční tah povede (akce ekologů, petice
občanů) a obecně komplikuje výstavbu dálnice D3 nedostatek finančních prostředků ve státní
pokladně. Podle některých prognóz by mohlo dokončení dálnice D3 na území Č R, měřeno
dosavadním postupem stavebních prací, trvat i 100 let.
Jižním okrajem zájmové oblasti prochází silnicí I. Třídy č.19, což je významná komunikace
nadregionálního významu, jedna z nejdůležitějších dopravních os ve směru východ-západ.
Dálnice D3 zhoršila průchodnost zájmového území, negativní dopady do území jsou patrné při
nadměrných vodních srážkách (povodňové stavy). (HZ15)
Podle některých prognóz, by mohlo dokončení dálnice D3 na území ČR, měřeno dosavadním
postupem stavebních prací, trvat i 100 let.
2.1.7.12.2 Silnice II. a III. třídy
Základní silniční skelet zájmového území je tvořen komunikacemi III. třídy, jejichž společným
průsečíkem je město Mladá Vožice, které již ve své historii bylo významným bodem na staré
obchodní formanské cestě. Dalším průsečíkem komunikací III. třídy v zájmovém území je obec
Jistebnice.
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Ještě na počátku tohoto tisíciletí byl velkým problémem neutěšený stav silnic II. A III. třídy, které
procházejí zájmovým územím. Díky výstavbě dálnice D3, péči majitele těchto komunikací, kterým
je Jihočeský kraj a možnosti čerpat finanční prostředky na jejich opravu z fondů EU, se stav těchto
komunikací v posledních letech výrazně zlepšil. Přesto je však potřeba provést rekonstrukci
povrchu vozovek ještě na dalších úsecích, zejména komunikací III. třídy - viz Tabulka 39.
Tabulka 39: Úseky silnic ve špatném technickém stavu
Úsek silnice ve vlastnictví jiného subjektu, než je
Obec

obec

Běleč

Běleč – S taniměřice, Běleč - Šelmberk

Borotín

Kamenná Lhota - Paseky

Bradáčov

Bradáčov - Pojbuky; Bradáčov - Rodná

Dolní Hořice

Mašovice-Pohnánec,Pořín

Hlasivo

Hlasivo – Rašovice - Dědice

Chotoviny

Polánka – Beranova Lhota - Jedlany

Jedlany

Silnice od Beranovy Lhoty

Jistebnice

Drahnětice – Božejovice; Padařov - Drhovice

Nadějkov

Kaliště – C hlístov, Kaliště rozcestí - Starcova Lhota

Nová Ves u Mladé
Vožice

Horní S třítež - Mutice

Oldřichov

Průtah obcí

Pohnánec

Dolní Hrachovice - Mašovice

Pojbuky

Pojbuky – Bradáčov

Ratibořské Hory

Ratibořské Hory – Dub, Ratibořské Hory Dobronice

Rodná

Rodná –Blanička, Rodná - Bradáčov

Slapsko

Vitanovice - Vrcholtovice

Smilovy Hory

Smilovy Hory - Stojslavice

Šebířov

Šebířov jih

Vilice

Vilice směr Kamberk

Balkova Lhota

Knížata-Paseka

Meziříčí

zkratka Meziříčí - Dražice
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Úsek silnice ve vlastnictví jiného subjektu, než je
Obec

obec

Drhovice

Drhovice - Padařov - S ilnice III. Třídy SÚS Tábor

Opařany

Skrýchov u Opařan - Hodušín, Skrýchov u Opařan Nové Dvory

Dražice

Račany-Bor, Dražice-Meziříčí

Radkov

Radkov – Paseka

Heřmaničky

Votice-Heřmaničky přes Arnoštovice, Durdice Loudilka

Mezno

Mezno - Stupčice

Smilkov

cesta do P lachovy Lhoty

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 49

Technický stav komunikací III. třídy se v posledních letech výrazně zlepšil, přesto jsou ještě některé
jejich úseky ve špatném technickém stavu( HZ17).
V rámci zlepšení technického stavu komunikací III. třídy je nezbytné vytvořit účinný nátlak
na je jich vlastníky např. prostřednictvím svazk u obcí a/nebo občanských iniciativ (HZ109).
2.1.7.12.3 Komunikace ve vlastnictví obcí
Evidence místních komunikací, čili pasport místních komunikací, slouží jako prostředek pro
rozhodování při výkonu státní správy a samosprávy a je důležitou dokumentací, která zachycuje
stav komunikací z hlediska vlastnických práv k nim, případně k so usedním pozemkům. Má ji ke
konci roku 2013 zpracováno ze 45 šetřených pouze 19 obcí, z nichž jen 15 si jej nechalo zpracovat
po roce 2000.
Z provedeného šetření vyplývá, že celková plocha zpevněných i nezpevněných komunikací, které
vlastní obce zapojené do zájmového území a jejichž údržbu a opravy musí financovat z obecních
rozpočtů, je 4 180 162 m² = 418 ha Graf 38
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Graf 38: Plochy zpevněných a nezpevněných místních komunikací
Celková plocha zpevněných místních komunikací
Celková plocha nezpevněných místních komunikací

48%
52%

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 49

Jak je znázorněno Graf 39, je technický stav zpevněných místních komunikací v dobrém stavu ze64
% ploch a opravit by bylo třeba 36 % - tj. 724 825 m² zpevněných komunikací, které patří obcím.

Graf 39: Technický stav zpevněných místních komunikací
Plocha zpevněných místních komunikací (ve vlastnictví obce) ve špatném technickém stavu
Plocha zpevněných místních komunikací (ve vlastnictví obce) v dobrém technickém stavu

36%

64%

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 49

Podstatně hůře, než u zpevněných komunikací, na tom je technický stav u komunikací
nezpevněných tj. lesní a polní cesty. Starostové šetřených obcí, jak je z Graf 40patrné, uvedli, že
v dobrém stavu je pouze 34,66 % plochy nezpevněných komunikací v majetku obcí a opravit by
bylo potřeba 65,34 % tj. 1 432 444 m² nezpevněných komunikací.
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Graf 40: Technick ý stav nezpevněných místních komunikací
Plocha nezpevněných místních komunikací (ve vlastnictví obce) v dobrém technickém stavu 759707
m2
Plocha nezpevněných místních komunikací (ve vlastnictví obce) ve špatném technickém stavu
1432444m2
35%
65%

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 49

Potřebné investice na opravu místních komunikací jsou přitom v obřím nepoměru vůči rozpočtu a
finančním možnostem obcí. V okamžiku, kdy 50 metrů nové běžné komunikace s tojí více než
milion korun a ročním rozpočet je v řádu milionů, nedá se v komunikacích z vlastních zdrojů
realizovat téměř nic.
Většina obcí nemá zpracován pasport místních komunikací.(HZ18)
Je potřeba zlepšit technický stav cca 36 % zpevněných a cca 64 % nezpevněných komunikací, které
vlastní obce zapojené do zájmového území.(HZ19)
Vzhledem k zajištění prostupnosti k rajiny a k zajištění rozumného ekonomického využívání
místních přírodních zdrojů je nezbytné věnovat pozornost ze jména opravám polních a le sních
cest (HZ110).
Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky:
3 - „Místních komunikací“, dosáhl 90 (muži tento problém uvedli 64 krát a ženy 26 krát) výskytů a
umístil se na 3. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 5,4 % z celkového počtu
problémů.
8 - „Opravy silnic“, dosáhl 49 (muži tento problém uvedli 36 krát a ženy 13 krát) výskytů a umístil
se na 8. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 2,9 % z celkového počtu problémů.
15 - „Údržba silnic“, dosáhl 25 (muži tento problém uvedli 13 krát a ženy 12 krát) výskytů a umístil
se na 15. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 1,5 % z celkového počtu problémů.
2.1.7.12.4 Hromadná doprava
V zájmovém území jsou k dispozici dva druhy hromadné dop ravy – autobusová a vlaková doprava.
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2.1.7.12.5 Autobusová doprava
Hromadná autobusová doprava v celém okresu Tábor, včetně zájmového území, je zajišťována
společností COMETT P LUS spol. s.r.o. Hromadnou autobusovou silniční dopravu využívají
obyvatelé zájmového území především pro dopravu do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení,
nemocnic a úřadů.
Z provedeného šetření, viz Graf 41, vyplynulo, že autobusového spojení nemůže přímo využívat 33
% obyvatel zájmového území - ti nemají autobusovou zastávku v místě svého bydliště. Přímé
autobusové spojení do okresního města Tábora ve všední den nemůže využít 36 % obyvatel.
K výrazné redukci autobusových spojů do okresního města dochází o víkendech. Celých 59 %
obyvatel zájmového území nemůže využít spoj v sobotu a 52 % v neděli. Přímým spojem se o
víkendu do Tábora dostane z místa svého bydliště pouze 46,3 % obyvatel.
Graf 41: Podíl obyvatel zájmového území, kteří nemají k dispozici autobusovou dopravu

100%

59%
33%

Počet obyvatel celkem Podíl obyvatel, kteří
(%)
nemají k dispozici
přímé autobusové
spojení (%)

52%

36%

Podíl obyvatel, kteří
nemají k dispozici
přímé autobusové
spojení do okresního
města ve všední den
(%)

Podíl obyvatel, kteří
nemají k dispozici
přímé autobusové
spojení do okresního
města v sobotu (%)

Podíl obyvatel, kteří
nemají k dispozici
přímé autobusové
spojení do okresního
města v neděli (%)

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50
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Hromadnou autobusovou dopravu nemá v místě svého bydliště k dispozici cca 33 % obyvatel
zájmového území. (HZ20)

O víkendu není okresní město dosažitelné prostřednictvím přímého spoje hromadné autobusové
dopravy pro cca 59 % (sobota), respektive cca 52 % (neděle) obyvatel.(HZ21)
Je nezbytné vytvořit v zájmovém úze mí v rámci hromadné dopravy takové technické a
ekonomické podmínky, které umožní snazší dosažitelnost potřebných cílů (zaměstnání,
vzdělávání, zdravotní a sociální péče atd.) skupinám osob, které jsou současným stavem
nabídky hromadné dopravy (ze jména autobusové) omezováni ve svých potřebách mobility
(jedná se zejména o ty obyvatele zájmového území, kteří nejsou držiteli řidičského průkazu –
děti, mladí lidé, zdravotně postižení, senioři) (HZ111).
2.1.7.12.6 Železniční doprava
Na území MAS Krajiny srdce se nachází 13 vlakových stanic. Jsou v Sudoměřicích u Tábora,
Chotovinách, Poříně (místní část obce Dolní Hořice), Padřově a Božejovicích (kde se jedná se o
místní části obce Jistebnice), Balkově Lhotě, Červeném Újezdu, Heřmaničkách, Ješeticích, Mezně,
Střezimíři, Meziříčí a v Nasavrkách.
Z Graf 42vyplývá, že podíl obyvatel sídel, které nemají k dispozici vlakové spojení do okresního
města, činí 85 %. Ve věci zajištění hromadné dopravy do okresního města o víkendech jsou na tom
obyvatelé sídel, kde je k dispozici železniční spojení, podstatně lépe v porovnání s těmi, která mají
k dispozici pouze autobusy, protože vlakové spoje nejsou v sobotu a neděli ani zdaleka tak
redukovány, jako je tomu u spojů autobusových.
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Graf 42: Podíl obyvatel zájmového území, kteří nemají k dispozici vlakovou dopravu
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85%
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85%

Podíl obyvatel, Podíl obyvatel,
kteří nemají k kteří nemají k
dispozici přímé dispozici přímé
vlakové spojení vlakové spojení
(%)
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85%

85%

Podíl obyvatel,
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vlakové spojení
do okresního
města v sobotu
(%)
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Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50

Ze srovnání průměrného počtu vlakových a autobusových spojů, které připadají na 1 železniční
nebo autobusovou zastávku, jak je uvedeno v Tabulka 40, je patrné, že počet spojení, které jsou
zajišťovány železnicí, je o víkendech podstatně vyšší než u autobusových spojů. Vlaky o víkendu
vyjíždějí do okresního města ze všech stanic, které jsou v zájmovém území k dispozici. Zatímco z
většiny míst v sobotu a v neděli autobusy do okresního města vůbec nejedou.
Z Tabulka 40je patrné, že počet vlakových přímých spojů do okresního města, v přepočtu na jednu
železniční zastávku, je ve všedních dnech dvojnásobně vyšší než na autobusových zastávkách. O
víkendu je počet vlakových spojů redukován, v porovnání se všedními dny, o 26 % v sobotu,
respektive o 38 % spojů směřujících do okresního města v neděli. U autobusových spojů je tato
situace podstatně horší – v sobotu je v přepočtu na 1 zastávku redukováno 86 % a v neděli 82 %
spojů ve srovnání s všedními dny.
Tabulka 40:Srovnání průměrného počtu vlakových a autobusových spojů na 1 zastávku
Průmě rný počet vlakových

Průmě rný počet autobusových

s pojů do OM na 1 vlakovou

s pojů do OM na 1 autobusovou

zas távku

zas távku

Všední den

11,2

5,7

Sobota

8,3

0,8

Neděle

7

1

Období v týdnu

Zdroj: Vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50
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V Tabulka 41, Tabulka 42, Tabulka 43 je uvedeno vždy 10 míst v zájmovém území, která jsou na
tom co do počtu spojení (autobusová + vlaková) ve všední dny, v sobotu a neděli do okresního
města nejlépe. Ve všední den jede nejvíce, tj. 28 spojů/1 den do Tábora zC hotovin. Vzhledem
k redukovanému počtu autobusových spojů o víkendu jsou na tom nejlépe v sobotu a neděli ta místa
zájmového území, která disponují železniční dopravou.
Tabulka 41: Žebříček míst s nejlepším spojením hromadné dopravy do okresního města ve všední
den
Počet vlakových
Pořadí

Mís tní čás t

Obe c

a autobusových s pojů
ve všední de n

1

Meziř íč í*

Meziř íč í

31

2

Chotoviny*

Chotoviny

28

3

Balkova Lhota*

Balkova Lhota

25

4

Sudoměřice u Tábora* Sudoměřice u Tábora

24

5

Mladá Vožice

Mladá Vožice

23

6

Dolní Hoř ice*

Pořín

21

7

Dražice

Dražice

21

8

Mladá Vožice

Blanice

20

9

Drhovice

Drhovice

20

Ratibořské Hory

Ratibořské Hory

18

10

*/ Vlakové spojení; Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50
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Tabulka 42: Žebříček míst s nejlepším spojením hromadné dopravy do okresního města v sobotu
Počet vlakových a
Pořadí

Mís tní čás t

Obe c

autobusových s pojů
v sobotu

1

Chotoviny*

Chotoviny

11

2

Balkova Lhota*

Balkova Lhota

11

3

Červený Újezd*

Červený Újezd

10

4

Heřmaničky*

Heřmaničky

10

5

Ješetice*

Ješetice

10

6

Střezimíř*

Střezimíř

10

Sudoměřice

u

7

Tábora*

Sudoměřice u Tábora

10

8

Meziř íč í*

Meziř íč í

10

9

Mezno*

Mezno

9

Nasavrky*

Nasavrky

7

10

*/ Vlakové spojení; Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50

Tabulka 43: Žebříček míst s nejlepším spojením hromadné dopravy do okresního města v neděli
Počet vlakových a
Pořadí

Mís tní čás t

Obe c

autobusových s pojů v
ne děli

1

Sudoměřice u Tábora*

Sudoměřice u Tábora

13

2

Chotoviny*

Chotoviny

12

3

Meziř íč í*

Meziř íč í

11

4

Balkova Lhota*

Balkova Lhota

10

5

Opařany

Opařany

10

6

Heřmaničky*

Heřmaničky

9

7

Červený Újezd*

Červený Újezd

8

8

Ješetice*

Ješetice

8

9

Mezno*

Mezno

8

Střezimíř*

Střezimíř

8

10

*/ Vlakové spojení
Zdroj: vlastní šetření, 2013, viz Příloha 50
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2.1.7.12.7 Cyklistika a alternativní způsoby hromadné dopravy
Podpora cyklistiky ve smyslu vhodného doplňkového způsobu udržitelné dopravní obslužnosti v
zájmovém území chybí. C hybí stavebně upravené a dopravně značené komunikace pro cyklistiku,
ze kterých je vyloučena automobilová doprava. V obcích a jejích místních částech nejsou
vyznačeny cyklistické pruhy na komunikacích. Zcela chybí doprovodná infrastruktura pro
cyklistiku v podobě uzamykatelných stojanů, úschoven kol, odpočívadel a souvisejícího dopravního
značení.
V zájmovém území chybí alternativa stávající síti hromadné dopravy (působí v závazku veřejné
služby), která by obyvatelům zájmového území umožnila snížit používání automobilů při dojížďce
do zaměstnání a využívání služeb (odvoz dětí do ZŠ a MŠ, návštěva lékaře atd.
Vzhledem k redukovanému počtu autobusových spojů o víkendu jsou na tom nejlépe v sobotu a
neděli ta místa zájmového území, která disponují železniční dopravou. (HZ22)
Rozvoj cyklistiky jako náhražky automobilové dopravy není v zájmovém území podporován
(HZ24).

Chybí alternativa stávající síti hromadné dopravy, která by obyvatelům umožnila d osahovat cíle při
sníženém využití osobní automobilové dopravy (HZ24).
Je nezbytné vytvořit ekologickou alternativu k současné síti hromadné dopravy, kte rá by
využívala nízkoe misní vozidla v kombinaci s cyklistikou a zároveň by obyvatelům umožnila
dosahování nezbytných cílů a jednalo by se také o přís pěvek ke snížení znečišťování životního
prostředí automobilovou dopravou (HZ112).
1 - Počet problémů zjištěných při setkání s obyvateli, které se dotýkaly problematiky „Hromadné
dopravy v rámci občanské vybavenosti“, dosáhl 130 (muži tento problém uvedli 55 krát a ženy 75
krát) výskytů a umístil se na 1. místě v pořadí dalších zjištěných problémů, což je 7,8 % z
celkového počtu problémů.
2.1.7.12.8 Nehodovost
Celkový počet hlášených nehod v zájmovém území v roce 2013 , jak je patrné z tabulky č.39,
poklesl na33 % ve srovnání s rokem 2007.Počty vážných nehod se v průběhu sledovaných let takřka
nemění, snižuje se však počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Nejvíce dopravních nehod
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se odehrává převážně v obcích v blízkosti hlavních dopravních tahů, tj.silnice I. Třídy č.19 a dálnice
D3(Dolní Hořice, S milkov, Opařany, Chotoviny, Mezno), ale i ve větších sídlech(Sedlec-Prčice,
Mladá Vožice).
Tabulka 44: Počet nehod a jednotlivé nehody v zájmovém území
Nehody v MAS Počet nehod Počet nehod s
Počet usmrcených Počet těžce
Počet lehce
Počet nehod pod
následky na zdraví osob (do 24 hodin) zraněných osob zraněných osob vlivem alkoholu
Krajině srdce celkem
Rok 2013
104
35
3
6
53
1
Rok 2012
98
48
3
7
52
1
Rok 2011
103
48
2
6
55
3
Rok 2007
316
41
2
8
47
4
Zdroj: http://pcr.jdvm.cz/pcr/, viz Příloha 51

Ze srovnání nehodovosti v obcích zapojených do zájmového území snehodovostí v krajích, ale i
v ČR, vyplývá, že je v zájmovém území nehodovost v přepočtu na 100 ob yvatel výrazně nižší - ve
srovnání s Č R v roce 2013 o téměř 30 % (viz Tabulka 44)

Tabulka 45: Dopravní nehody v roce 2013
Posuzované území

Počet dopravních nehod na
100 obyvatel území

Obce zapojené do MAS

0,5

Jihočeský kraj

0,6

Středočeský kraj

0,9

Česká republika

0,8

Zdroj:http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/130072-14,
nehodovost i-900835.aspx, http://pcr.jdvm.cz/pcr/, viz Příloha 51

http://www.policie.cz/clanek/statist ika -
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Vyšší nehodovost je zejména v sídlech v blízkosti frekventovaných dopravních tahů a ve větších
sídlech. (HZ22)
Počet dopravních nehod zájmového území, které připadají na 100 obyvatel, je ve srovnání s
průměrem ČR o téměř 30 % nižší. (HZ23)

Je nezbytné vytvořit vhodné podmínky, které by zajišťovaly bezpečnost dopravy v sídlech
v blízkosti frekventovaných dopravních tahů a ve větších i menších sídlech (retardéry,
elektronické mě ření rychlosti, přechody pro chodce atd.), kde to potřebné tj. ze jména
v blízkosti škol a míst, k de tráví svůj volný čas děti (HZ113).
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2.2 SWOT a na lýza
2.2.1 SWOT zájmového území
Tabulka 46: SWOT zájmového území

Cha ra kte ristika území
CH 1

Silná místa
Zajímavé krajinné uspořádání
(členitost a rozmanitost)

CH 2

Napojení území na páteřní
komunikace (železnice, dálnice)
Blízkost velkých měst (Tábor,
Benešov, Vlašim, P raha…)

CH 7

Bohatá historie – stavby, události,
osobnosti…

CH 2

CH 8
CH 9

Chýnovská jeskyně – magnet pro
turisty
Čistá příroda nenarušená
průmyslovými exhalacemi

CH 4
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6

Slabá místa
Nedostatečná údržba krajiny
(zaplevelené příkopy)
Nevyužité, chátrající historické
objekty
Špinavé k chovu ryb využívané
rybníky nelze využívat
k rekreačním účelům
Špatná prostupnost krajiny
Mizející charakteristické krajinné
prvky

Vnitřní příležitosti
Vyhledávat jiné druhy
CH 101 podnikatelských aktivit než
zaměřené na průmyslovou výrobu

Vnitřní hrozby
Konzervativnost obyvatel

Zlepšovat dopravní infrastrukturu
CH 102 uvnitř území

Nepřekonatelné vlastnické vztahy
k půdě a nemovitostem

CH 103 Využít území pro rekreaci a CR
Zviditelnit území prostřednictvím
CH 104 bohaté historie a dalších aktivit
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Přírodní zdro je úze mí
Silná místa
PZ 10

14 % území je pokryto 2
přírodními parky

Slabá místa
PZ 1
PZ 2
PZ 3
PZ 4
PZ 5

Vnitřní příležitosti
PZ 101
PZ 102
PZ 103
PZ 104
PZ 105

Zalesňování a zatravňování méně
úrodných a špatně dostupných
ploch
Obce vlastní zemědělskou půdu

Nepříliš úrodné půdy
Nadměrné zornění zemědělské
půdy
Nedostatek organické hmoty v
půdě
Zvyšuje se průměrný věk
zaměstnanců v zemědělských
podnicích

PZ 6

Nízký zájem zemědělců o péči o
krajinu, ochranu půdy …

PZ 7

Chybí potravinářské i
nepotravinářské zhodnocení
produkce na farmách

PZ 8

Vytěžené dřevo se v místě
nezhodnocuje

PZ 9

Většina rybníků je využívána
k chovu ryb
Vnitřní hrozby
Nevyjasněné vlastnické vztahy

Nezájem vlastníků o zhodnocení
majetku

Obce vlastní lesy
Obce vlastní rybníky
Vysoká biodiverzita s velkým
turistickým potenciálem u
přírodních parků

PZ 106

Podpora ekonomicky udržitelných
aktivit zemědělců

PZ 107

Zhodnocování v místě získané
dřevní hmoty

PZ 109

Využití části rybníků k rekreaci
Spolupráce obcí při řešení
ekologických problémů

PZ 110

Zvýšení kompetence obyvatel ve
věci ozeleňování obcí

PZ 111

výsadba ovocných stromů v
krajině

PZ 108

Nejsou k dispozici žádné zdroje
nerostných surovin a energií
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Lidské zdro je území
Silná místa

Slabá místa

LZ 2

Rostoucí migrační
přírůstekzastavil letitý pokles
počtu obyvatel

LZ 1

Přirozený přírůstek počtu obyvatel
dlouhodobě dosahuje záporných
hodnot

LZ 6

K víře se hlásí více obyvatel než je
průměr Č R

LZ 3

Stále se zvyšuje průměrný věk
obyvatel zájmového území

LZ 4

V zájmovém území žije více mužů
než žen.

LZ 5

Vyšší podíl obyvatel se základním
a neukončeným vzděláním

LZ 5

Méně vysokoškoláků i
středoškoláků s maturitou

LZ 7

Voliči upřednostňují
strany levicového typu

LZ 8

Nízká kriminalita

Vnitřní příležitosti
LZ 101
LZ 103
LZ 107

Vnitřní hrozby

Zlepšení životních podmínek pro
život mladých lidí a zakládání
rodin (zaměstnanost, bydlení,
odpovídající služby…)
Migrace nových obyvatel do území
(včetně cizinců)

Předsudky místních obyvatel vůči
přistěhovalým a cizincům

Setkávání mladých lidí

Nezájem zaměstnavatelů o
zaměstnávání absolventů
(nedostatek praktických
zkušeností)

Tradiční pojetí úlohy ženy v rodině
a ve společnosti

LZ 102
LZ 104

LZ 105

Uplatnění pro ženy odpovídající
jejich profesním a kvalifikačním
předpokladům

LZ 106

Nabídka kvalifikovaných
pracovních míst s odpovídajícím
finančním ohodnocením pro
absolventy středních a vysokých
škol
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Sociální zdro je úze mí
Silná místa
Aktivní sbory dobrovolných hasičů
SZ 1

SZ 2
SZ 3

SZ 7
Široká členská základna
sportovních oddílů (zapojení žen a
dětí)

SZ 8

Slabá místa
Chybí zájmové kroužky pro děti a
mládež zaměřené na rozvoj
manuální zručnosti, vzdělávání
cizích jazyků a výchova ke
zdravému patriotismu
Centralizovaná nabídka
volnočasových aktivit pro děti a
mládež

SZ 5

Vysoký počet členů včelařských,
zahrádkářských, rybářských a
mysliveckých spolků a organizací

SZ 6

Vysoká úroveň spolkových aktivit
v území (vysoká úroveň sociálního
kapitálu

SZ 10

Vysoký podíl dětí na
pedagogického pracovníka v MŠ

SZ 17

Kapacity pro duševně nemocné a
mentálně zaostalé

SZ 11

Výhledově nedostatek kvalitních
učitelů na ZŠ

SZ 12

ZŠ nejsou využívána pro aktivity
celoživotní vzdělávání

Nedostatečná aktuální kapacita MŠ
SZ 9

SZ 13

SZ 14
SZ 15
SZ 16
SZ17
SZ 18
SZ 19
Vnitřní příležitosti
SZ 101

SZ 102

SZ 103

ZŠ nevytváří vhodné podmínky
pro orientaci žáků na místním trhu
práce
Nedostatečné pok rytí území
zdravotními službami pro děti a
dospělé – dojíždění
Nedostatečně zajištěna distribuce
léků
Území je nerovnoměrně pokryto
nabídkou služeb pro seniory
Nízké zapojení žen a dětí do
činnosti zájmových spolků a
organizací
Chybí prostory pro
Nedostatek prostor pro sport
Vnitřní hrozby

Vytvářet podmínky pro setkávání
žen, dětí a mladých lidí
Činnost spolků a zájmových
organizací zaměřených na
využívání místních přírodních
zdrojů a život na venkově

Nezájem žen, dětí a mladých lidí o
vzájemné setkávání

Vznik nových zájmových
organizací a spolků

Odmítání zdravého životního stylu

Lpění na tradičních hodnotách
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SZ 105

Podpora vzniku zájmových
kroužků za měřených na život na
venkově
Zřizovaní alternativních
mateřských školek

SZ 109

Zvyšování kapacit MŠ pro děti do
3 let

SZ 106

Zapojování obyvatel do systému
celoživotního vzdělání

SZ 104

SZ 107
SZ 108
SZ 110
SZ 111

Obyvatelé se nebudou chtít
vzdělávat
Senioři odmítnou placené služby

Snižování nároků na zdravotní péči
Rozšíření služby pro seniory
Podporovat minoritní spolky
Podporovat rozvoj cyklistiky a
zimních sportů

117

Eko nomické zdro je území
Silná místa

Slabá místa

EZ 12

Vhodné přírodní podmínky pro
rozvoj CR(příroda, historie)

EZ 1

Nízká uplatnitelnost žen na
místním trhu práce

EZ 17

Vysoký potenciální počet
rekreačních lůžek

EZ 2

Vyšší nezaměstnanost v menších
obcích

EZ 19

Území je zapojeno do skupiny pro
destinační management

EZ 3

Vliv ročních období na výši
nezaměstnanosti (sezónnost)

EZ 4

Vysoký podíl obyvatel
vyjíždějících za prací

EZ 5

Historicky daná nízká nabídka
kvalifikovaných pracovních
příležitostí

EZ 7

Nízká koupěschopnost obyvatel
Nedostatečně zhodnocované místní
zdroje

EZ 8

Nedostatek místních surovin (s
výjimkou dřeva)

EZ 9

Vysoký podíl podnikatelských
subjektů v oblasti stavebnictví a
obchodu

EZ 10

Nedostatečně rozvinutý cestovní
ruch

EZ 11

Primární sek tor - důležitý zdroj
pracovních příležitostí

EZ 6

EZ 12
EZ 13
EZ 14
Vnitřní příležitosti
EZ 101

Zajištění práce pro seniory

EZ 101

Celoživotní vzdělávání

EZ 102

Řešení nezaměstnanosti v obcích
do 500 obyvatel

EZ 102

Zajištění pracovních příle žitostí
pro zimní období

EZ 102

Zajistit pracovní uplatnění pro
dlouhodobě nezaměstnané

EZ 103

Snížení vyjížďky za prací

Nedostatek kvalitních zaměstnanců
Vyšší nezaměstnanost u žen než u
mužů
Nízká kvalita služeb v oblasti C R
Vnitřní hrozby
Nezájem zaměstnavatelů o řešení
problematiky nezaměstnanosti
Nezájem obyvatel o zapojení do
systému celoživotního vzdělávání
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EZ 104

Tvorba motivačního prostředí
pro získávání co nejvyššího
vzdělání u mladých lidí

EZ 105
EZ 106
EZ 107

Zvýšení nabídky kvalifikovaných
pracovních míst

EZ 108
EZ 108
EZ 109
EZ 110

Zajištění vyšší přidané hodnoty a
odbytu pro produkci z oblasti
zemědělství, lesnictví a rybářství
Rozvoj cestovního ruchu
Zajištění vzdělávání zaměstnanců
a spolupráce s VŠ a VÚ
zakládání sociálních podniků
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Finanč ní zdro je území
Silná místa
FZ 4

Tradiční spořivost obyvatel

Slabá místa
FZ 1
FZ 2
FZ 5
FZ 3

FZ 101

Vnitřní příležitosti
Zavádění inovativních postupů a
nových technologií do místních
firem
Přilákání nových investorů do
území

FZ 101

Aktivní vyhledávání nových
odbytových možností a trhů

FZ 102

Zlepšení podmínek pro získávání
dotací obcemi

FZ 101

Příjmy jsou pod úrovní
celorepublikového průměru
Nízká fiskální a administrativní
kapacita pro získávání dotací
obcemi
Absence bankovních služeb
Vnitřní hrozby
Neochota investovat vlastní
finanční prostředky
Konzervativnost - nezájem o
inovace a změnu stavu
Nízká úroveň mezi obecní
spolupráce při získávání dotací
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Hmotné zdro je území
Silná místa

Slabá místa

Podnikatelé využívají internet
HZ 4
HZ 4

HZ 5

HZ 11
HZ 12

HZ 1
Nejmladší generace
počítačově gramotná

je

plně

57 % obyvatel obc í zapojených do
zájmového území má přístup ke
službě C zech POINT v místě
svého bydliště
Nízký výskyt černých skládek

HZ 2

HZ 3

HZ 6

73 % domů v obcích zájmového
území je zásobováno vodovody

HZ 7

Nízká dopravní nehodovost

HZ 8

HZ 22
HZ 23

Nízká možnost zakoupení základní
potraviny v místě bydliště
Nízká intenzita výstavby rodinných
domů
Necelou desetinu rodinných domků
lze vystavět na obecních
pozemcích
Zvyšuje se podíl uhlí na vytápění
domácností

HZ 10

Nízký podíl obnovitelných zdrojů
na produkci energie pro území

HZ 14

Nízký podíl domů napojených na
ČOV
Kanalizační sítě za hranicí
životnosti

HZ 15

Dálnice D3 zhoršila průchodnost
území

HZ 16

Nízké tempo výstavby navazujících
úseků dálnice D3

HZ 17

Špatný technický stav některých
úseků silnic III. třídy

HZ 18

Většina obcí nemá zpracován
pasport místních komunikací.

HZ 19
HZ 20
HZ 21
HZ 24

HZ 101

Uzavírání malých pošt
Území není plně pokryto
bezdrátovým internetem.

HZ 9

HZ 13

Vnitřní příležitosti
Zvýšení úrovně třídění odpadů 
v obcích

Nerovnoměrné pokrytí zájmového
území signálem mobilních
operátorů

Špatný technický stav části
místních zpevněných a
nezpevněných komunikací
Nízká účinnost hromadné
autobusové dopravy
Nízký rozvoj cyklistiky jako
náhražky automobilové a
hromadné dopravy
Vnitřní hrozby
Nezájem obyvatel o ochranu
životního prostředí
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HZ 102

HZ 103

Vznik malých
provozů

HZ 104

Zlepšit dostupnost příjmu signálu
mobilních operátorů a internetu

HZ 104

Zvýšit
podíl
odpadního dřeva

HZ 105

Více využívat obnovitelné zdroje
energií

HZ 106

Zlepšit zásobování domácností
kvalitní pitnou vodou

HZ 107

Zvýšení podílu čištění odpadních
vod na ČOV

HZ 108
HZ 109

služeb

pod

jednou 

Integrace
střechou

Konzervativismus – setrvání u
stávajících způsobů řešení
infrastrukturních problémů

potravinářských

spalovaného

Zlepšení
technického
stavu
kanalizace
Zlepšení
technického
stavu
vybraných úseků silnic III. třídy

HZ 110

Zlepšení
technického
stavu
nezpevněných
komunikací
(lesních a polních cest)

HZ 111

Zlepšit podmínky v hromadné,
zejména autob usové, dopravě

HZ 112

Vytvořit ekologickou alternativu k
současné síti hromadné dopravy

HZ 113

Zajistit bezpečnost v dopravním
provozu pro děti
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Vnější příležitosti
Operační programy pro období let
2014 – 20



Vnější hrozby
Časový skluz ve spuštění
operačních programůpro období let
2014 - 20
Příliš složitá pravidla pro
kombinaci čerpání finančních
prostředků z více OP
Nedostatek prostoru pro
financování „měkkých projektů“



Využít možnosti kombinování více 
OP pro realizace ISÚ



Využití leadrovských metod pro
posílení absorpční kapacity
zájmového území
Využití leaderovského přístupu
jako nástroje pro testování a
ověřování inovativních řešení
problémů venkovského prostoru
Prohlubování partnerských vztahu
(prostřednictvím projektů
spolupráce) mezi tuzemskými a
zahraničními MAS
Využití nabídky dalších programů
EU (kromě OP) – výměnné pobyty
mládeže, 50+





Rostoucí poptávka po bydlení a
pobytu na venkově





Trend zvyšující se poptávky po
místních produktech



Nejednotný výklad le gislativy



Byrokratické postupy (úřadů,
ministerstev, platební agentury
atd.)
Nekompatibilnost sankčních
systémů
Výsledky voleb
Politická rozhodnutí
Centralizace venkovských aktivit
(rušení škol, slučování obcí apod.)









Nezbytnost 100 % předfinancování
projektů



Odlišné nastavení podmínek pro
přeshraniční spolupráci MAS
v ostatních zemích



Časové skluzy v proplácení
nákladů vzniklých s realizací ISÚ
místní akční skupině a
realizátorům projektů
Nepředvídatelné legislativní
změny







Živelné pohromy a neočekávané
klimatické změny




Nemoci
Růst konkurence na globalizujících
se světových trzích



Nedostatek pokory na všech
úrovních

Zdroj: vlastní šetření
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2.2.2 SWOT problémových oblastí
Tabulka 47: SWOT analýza problémového okruhu – „Infrastruktura“

Infra struktura
CH 2

Silná místa
Napojení území na páteřní
komunikace (železnice, dálnice)

CH 3
CH 4

Špinavé k chovu ryb využívané
rybníky nelze využívat
k rekreačním účelům

PZ 9

Většina rybníků je využívána
k chovu ryb

HZ 13

CH 103
LZ 101
LZ 103

Nízký podíl domů napojených na
ČOV

HZ 17

Kanalizační sítě za hranicí
životnosti
Špatný technický stav některých
úseků silnic III. třídy

HZ 18

Většina obcí nemá zpracován
pasport místních komunikací.

HZ 19

Špatný technický stav části
místních zpevněných a
nezpevněných komunikací

HZ 14

Vnitřní příležitosti

Slabá místa
Nevyužité, chátrající historické
objekty

Vnitřní hrozby

Využít území pro rekreaci a CR

Konzervativnost obyvatel –
nezájem o změnu s tavu

Zlepšení životních podmínek pro
život mladých lidí a zakládání
rodin (zaměstnanost, bydlení,
odpovídající služby…)
Zvýšení podílu čištění odpadních
vod na ČOV

Nepřekonatelné vlastnické vztahy
k půdě a nemovitostem

Zlepšení technického stavu
kanalizace

Nedostatečná kapacita území pro
čerpání finančních prostředků z OP
(zpracování technických projektů,
příprava projektových žádostí atd.)

Nedostatek finančních prostředků
na předfinancování projektů

Zlepšení technického stavu
vybraných úseků silnic III. třídy
Zdroj: Vlastní šetření
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Tabulka 48: SWOT analýza problémového okruhu – „Zaměstnanost“

Za městna nost
SZ 5

EZ 12
HZ 4
HZ 4

Silná místa
Vysoký počet členů včelařských,
zahrádkářských, rybářských a
mysliveckých spolků a organizací
Vhodné přírodní podmínky pro rozvoj
CR
Podnikatelé využívají internet
Nejmladší generace je plně počítačově
gramotná

LZ 3

LZ 5
LZ 5
SZ 12
SZ 13
EZ 1

Slabá místa
Stále se zvyšuje průměrný věk
obyvatel zájmového území
Vyšší podíl obyvatel se
základním a neukončeným
vzděláním
Méně vysokoškoláků i
středoškoláků s maturitou
ZŠ nejsou využívána pro
aktivity celoživotní vzdělávání
ZŠ nevytváří vhodné
podmínky pro orientaci žáků
na místním trhu práce
Nízká uplatnitelnost žen na
místním trhu práce

EZ 2

Vyšší nezaměstnanost
v menších obcích

EZ 3

Vliv ročních období na výši
nezaměstnanosti (sezónnost)

EZ 4

Vysoký podíl obyvatel
vyjíždějících za prací

EZ 5

Historicky daná nízká nabídka
kvalifikovaných pracovních
příležitostí

EZ 6
EZ 7

Nízká koupěschopnost
obyvatel
Ne dostatečně zhodnocované
místní zdroje

EZ 8

Nedostatek místních surovin (s
výjimkou dřeva)

EZ 9

ysoký podíl podnikatelských
subjektů v oblasti stavebnictví
a obchodu

EZ 10

Nedostatečně rozvinutý
cestovní ruch

EZ 11

Primární sektor - důležitý
zdroj pracovních příležitostí

EZ 12
FZ 1
FZ 2

Nedostatek kvalitních
zaměstnanců
Příjmy jsou pod úrovní
celorepublikového prům
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Vnitř ní příležitosti
Vyhle dá vat jiné dr uhy podnikate lskýc h
CH 101 aktivit než za měřené na pr ůmys lovou
výr obu
Využít úze mí pro re kreac i a CR
CH 103
Uplatnění pr o že ny odpovída jíc í je jic h
profesním a kva lif ikač ním pře dpokla dům
LZ 105

LZ 106

Nabídka kva lif ikovaných pracovních mís t
s odpovída jíc ím f ina nčním ohodnoce ním
pro a bsolve nty středníc h a vysokých š kol

SZ 102

Činnost spolků a zá jmových or ganizac í
za měřených na využívání místních př
ír odníc h zdr ojů a život na venkově

SZ 106
EZ 101
EZ 102
EZ 102
EZ 103
EZ 104
EZ 105
EZ 106
EZ 107
EZ 108

PZ 5

Zvyšuje se průměrný věk
zaměstnanců v zemědělských
podnicích

PZ 7

Chybí potravinářské i
nepotravinářské zhodnocení
produkce na farmách

HZ 3

Území není plně pokryto
bezdrátovým internetem.

HZ 20
HZ 21

Nízká účinnost hromadné
autobusové dopravy
Vnitř ní hr oz by
Nepřekona te lné vlastnické
vztahy k půdě a ne movitos tem
Nedosta tek f inanč níc h
pros tředků na předf ina ncování
projektů
Nedosta tečná ka pacita úze mí
pro čer pání f ina nčníc h pros
tředků z OP (zprac ová ní
technic kých proje ktů, př íprava
projektovýc h žádostí atd.)

Zapojová ní obyvate l do systé mu
celoživotního vzdě lá ní
Celoživotní vzdě lává ní
Řešení ne za městna nos ti v obc ích do 500
obyvate l
Zajištění prac ovníc h př íležitostí pro zimní
období
Sníže ní vyjížď ky za prac í
Tvorba motivačního pr ostře dí
pro zís kává ní c o ne jvyšš ího vzdě lá ní u
mla dýc h lidí
Zvýšení nabídky kva lif ikovaných
pracovníc h míst
Zajištění vyšš í př idané hodnoty a odbytu
pro pr odukc i z oblasti ze mědě lství,
les nictví a rybářství
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EZ 108
EZ 109

Rozvoj cestovního ruc hu
Zajištění vzdě lává ní zaměstna nců a
spolupráce s VŠ a VÚ

FZ 101

Zavádě ní inovativníc h postupů a novýc h
technologií do místníc h f ire m

FZ 101

Přilá kání nových investorů do úze mí
Aktivní vyhledá vání novýc h odbytovýc h
možností a tr hů

FZ 102

Zlepše ní podmínek pro zís kává ní dotací
obce mi

PZ 102
PZ 103
PZ 104

Obce vlastní země dě ls kou půdu
Obce vlastní les y
Obce vlastní r ybníky

FZ 101

Zdroj: Vlastní šetření
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Tabulka 49: SWOT analýza problémového okruhu – „Občanská vybavenost“

Občanská vybavenost
Silná místa
Sbory dobrovolných hasičů
SZ 1
SZ 2
SZ 3

SZ 5

SZ 6

CH 4
Široká členská základna
sportovních oddílů (zapojení žen a
dětí)
Vysoký počet členů včelařských,
zahrádkářských, rybářských a
mysliveckých spolků a organizací
Vysoká úroveň spolkových aktivit
v území (vysoká úroveň sociálního
kapitálu)

SZ 7

SZ 8

Nízké zapojení žen a dětí do
činnosti zájmových spolků a
organizací
Chybí zájmové kroužky pro děti a
mládež zaměřené na rozvoj
manuální zručnosti, vzdělávání
cizích jazyků a výchova ke
zdravému patriotismu
Centralizovaná nabídka
volnočasových aktivit pro děti a
mládež

SZ 10

Nedostatečná aktuální kapacita MŠ
Vysoký podíl dětí na
pedagogického pracovníka v MŠ

HZ 6

Nízká možnost zakoupení základní
potraviny v místě bydliště

HZ 20
HZ 21

Nízká účinnost hromadné
autobusové dopravy

SZ 9

Vnitřní příležitosti

Slabá místa
Špinavé k chovu ryb využívané
rybníky nelze využívat
k rekreačním účelům

Vnitřní hrozby

Setkávání mladých lidí

Konzervativnost obyvatel –
nezájem o změnu stavu

SZ 101

Vytvářet podmínky pro setkávání
žen, dětí a mladých lidí

Nedostatek finančních prostředků
na předfina ncování projektů

SZ 102

Činnost spolků a zájmových
organizací zaměřených na
využívání místních přírodních
zdrojů a život na venkově

SZ 103

Vznik
nových
organizací a spolků

LZ 104

zájmových

SZ 105

Podpora
vzniku
zájmových
kroužků zaměřených na život na
venkově
Zřizovaní
alternativních
mateřských školek

SZ 106

Zapojování obyvatel do systému
celoživotního vzdělání

SZ 104

Nedostatečná kapacita území pro
čerpání finančních prostředků z OP
(zpracování technických projektů,
příprava projektovýc h žádostí atd.)

Zdroj: Vlastní šetření
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Tabulka 50:SWOT analýza problémového okruhu – „Mezilidské vztahy“

Mezilidské vzta hy
SZ 1

SZ 2

Silná místa
Aktivní spolky dobrovolných
hasičů

SZ17

Široká členská základna
sportovních oddílů (zapojení žen a
dětí)

SZ 7

SZ 3

Slabá místa
Nízké zapojení žen a dětí do
činnosti zájmových spolků a
organizací
Chybí zájmové kroužky pro děti a
mládež zaměřené na rozvoj
manuální zručnosti, vzdělávání
cizích jazyků a výchova ke
zdravému patriotismu
Centralizovaná nabídka
volnočasových aktivit pro děti a
mládež

SZ 6

Vysoká úroveň spolkových aktivit
v území (vysoká úroveň sociálního
kapitálu)

SZ 8

HZ 4

Nejmladší generace je plně
počítačově gramotná

SZ 10

Vysoký podíl dětí na
pedagogického pracovníka v MŠ

SZ 12

ZŠ nejsou využívána pro aktivity
celoživotní vzdělávání

SZ 13

SZ 14
SZ 16
Vnitřní příležitosti
LZ 104
SZ 101

Území je nerovnoměrně pokryto
nabídkou služeb pro seniory
Vnitřní hrozby

Setkávání mladých lidí

Konzervativnost obyvatel –
nezájem o změnu stavu

Vytvářet podmínky pro setkávání
žen, dětí a mladých lidí

Nedostatek finančních prostředků
na předfinancování projektů

Vznik nových zájmových
organizací a spolků

Nedostatečná kapacita území pro
čerpání finančních prostředků z OP
(zpracování technických projektů,
příprava projektových žádostí atd.)

SZ 103

SZ 105

Podpora vzniku zájmových
kroužků zaměřených na život na
venkově
Zřizovaní alternativních
mateřských školek

SZ 106

Zapojování obyvatel do systému
celoživotního vzdělání

SZ 107
SZ 108

Snižování nároků na zdravotní péči
Rozšíření služby pro seniory

SZ 104

ZŠ nevytváří vhodné podmínky
pro orientaci žáků na místním trhu
práce
Nedostatečné pokrytí území
zdravotními službami pro děti a
dospělé – dojíždění

129

EZ 101
EZ 101
EZ 104

Zajištění práce pro seniory
Celoživotní vzdělávání
Tvorba motivačního prostředí
pro získávání co nejvyššího
vzdělání u mladých lidí

EZ 109

Zajištění vzdělávání zaměstnanců
a spolupráce s VŠ a VÚ

FZ 102

Zlepšení podmínek pro získávání
dotací obcemi

Zdroj: Vlastní šetření
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2.3 Ana lýza příč in pro blémů a potře b zá jmového
úze mí
V rámci identifikace problémů území MAS Krajina srdce proběhlo v termínu od 8. srpna 2013 do
11. dubna 2014 prostřednictvím 50 setkání s celkem 435 obyvateli, přičemž bylo sebráno a do
kategorií roztříděno celkem 1 662 problémů. S takto získanými problémy, které byly facilitátorem
roztříděny do kategorií, dále pracovaly pracovní skupiny.
Řešením identifikovaných problémů a zejména jejich příčin byly valnou hromadou MAS Krajina
srdce, z.s. která se konala 22. května 2014 v Borotíně, pověřeny čtyři pracovní skupiny (PS).

2.3.1 Principy přijaté pro přípravu a realizaci strategie

Specifické principy jsou popsány v podkapitole 3.1.1.2Specifické principy přijaté pro přípravu
strategie

2.3.2 Principy metody LEADER
Principy metody LEADER jsou popsány v podkapitole 3.1.1.2Specifické principy přijaté pro
přípravu strategie

2.3.3 PS „INFRASTRUKTURA“ – výstupy
Dle četnosti problémů zájmového území, jak je určili účastníci sehrávek, se na 2. místě v rámci
problémového okruhu „Infrastruktura“ umístil problém odpadních komunálních vod, na 3. místě
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problém místních komunikací, na 5. místě problém pitné vody, shodně na 8. místě údržba veřejného
prostranství a údržba zeleně a oprava silnic, na 10. místě se objevil problém budov a nemovitého
majetku, na 14. místě problém rybníků a na 15. místě problém údržby silnic viz Tabulka 51
Tabulka 51: Identifikované problémy území v rámci problémového okruhu „Infrastruktura“
Umístění
problé mu
2
3
5
8

Kategorie 1

Kategorie 2

infrastruk tura
infrastruk tura
infrastruk tura
infrastruk tura

voda
komunikace
voda
komunikace
veřejná
prostranství a
údržba veřejných
prostranství
budovy a nemovitý
majetek
voda
komunikace

8

infrastruk tura

10

infrastruk tura

14
infrastruk tura
15
infrastruk tura
Zdroj: vlastní šetření

Kategorie 3
odpadní vody
místní komunikace
pitná voda
oprava silnice
-

rybníky
údržba

1. Schůzka PS „Infrastruktura“
Členové PS „Infrastruktura“ se k první pracovní schůzce, která se konala 28. května 2014, dostavili
do prostor obecní klubovny v Hartvíkově. Facilitátorem této schůzky byl Ing. Petr Hienl.
PS se během této první schůzky zaměřila na identifikaci příčin, které významně přispívají k vzniku
problémů z oblasti infrastruktury, jak byly obyvateli zájmového území určeny. A dále se pod
vedenímfacilitátora zabývala, s využitím metody „brainstormingu“, hledáním možností řešení
identifikovaných příčin problémů, jak vyplynuly z provedených sehrávek, a také určením pořadí
důležitosti příčin konkrétních analyzovaných problémů. Pořadí důležitosti příčin problémů, jak je
uvedeno v následujících tabulkách, určili účastníci sehrávky tak, že každý přidělil vždy tři body
třem rozdílným příčinám. Podle toho, kolik byl té či které příčině přidělen členy PS celkový počet
bodů, bylo provedeno sestupné řazení od příčin s nejvyšším počtem přidělených bodů až po
nejméně preferované, viz Přílohy k analytické části, Výstupy z PS1 Infrastruktura.
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Tabulka 52: Identifikace příčin analyzovaného problému „odpadní vody“ a návrh řešení

Problém č. 1: „Odpadní vody“
Příč iny pro blé mu ide ntifikované
PS

Možnos ti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

navrže né PS

urče né PS

9.Vlastnické vztahy

9. pozemkové úpravy

1. Legis lativa v souvis losti s malými 1. Dávat podněty legis lativcům

1
2

ČOV
8. Str iktní požadavky legis lativy

8. Tlak na legis lativu

2

7. Nepovolování jímek na vyvážení 7. Tlak na legis lativu

3

do ČOV
4. Neschůdné technické řešení

4. Snížení f inanční náročnosti

4

6.

6. Environmentální výchova

4

2.

Využíva jí se mycí prostředky

s obsahem fosfátu
2.

H istor ický výpadek řešení ze

strany státu

výchova

3. Představa, že malá zátěž neškodí

3.

Osvěta,

environmentá lní

5

Osvěta,

environmentá lní

5

Obnova

záhumenkového

5

výchova
5.

Ukončení

záhumenkové

hospodaření

5.

hospodaření

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25. 5. 2014
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Tabulka 53: Identifikace příčin analyzovaného problému „místní komunikace“a návrhy řešení

Problém č.2: „Místní komunikace“
Příčiny problé mu ide ntifikované PS

Možnos ti řešení příčiny problé mu Pořadí
navrže né PS

1. V lastnické vztahy
4.

Na

místní

komunikace

se

důle žitos ti

urče né PS

1. Pozemkové úpravy (+ÚP)

1

4. Legis lativa

2

nepřerozděluje silniční daň
6.

Špatná

zemědělská

politika a

2

špatná energetická politika (bioplyn.
Stanice)
2. Rozsáhlost sítě

2. Finanční spoluúčast uživatelů
Legis lativa – úprava leg. Ve

3. Neodpovídají technické parametry 3.
současné

technice

(zemědělci,

3
4

prospěch obc í (zvýšení možnosti
omezit průjezd obc í)

lesníci,..)
7. Opravy ma lého rozsahu – f irmy

4

nemají zá jem
5. Chybí dopr ovodná infrastruktura

5.

Koncepční

(propustky, můstky,..)

výstavby

řešení

oprav

a

5

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25.5.2014

Tabulka 54: Identifikace příčin analyzovaného problému „pitná voda“a návrhy řešení

3. Pitná voda
Příčiny problé mu ide ntifikované PS
Špatná

4.

ekonomická

návratnost

Možnos ti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

navrže né PS

urče né PS

4.

I v ma lých s ídlech podporovat

1

vodovodu (vysoké provozní náklady)

lokální vodovody

1. Technické možnosti

1. Nové technologie

6. Změna vyhlášky určující spotřebu

6.

vody

spotřebite lů

2. Chybí hydrogeologické průzkumy

2. Provést hp

3

5. Podpora živočišné výroby – změna

3

5.

Úbytek v živočiš né výrobě (jako

Osazení

vodoměrů

odběratelé)

zemědělské politiky

3. Geologické podloží + ekologická

3.

zátěž – nekvalitní pitná voda

technologie

2
u

všech

Provést hp + nové ( levnějš í)

2

4

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25.5.2014
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Tabulka 55:Identifikace příčin analyzovaného problému „veřejná prostranství a údržba veřejné
zeleně“a návrhy řešení

4. Veřejná prostranství a údržba veřejné zeleně
Příčiny problé mu identifikované

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

PS

navržené PS

určené PS

2. Neochota lidí podílet se na údržbě 2. Osvěta, motivace, kurzy, zapojení
veřejných prostranství

školní mládeže, zapojení rodin

1. Vlastnické vztahy

1. Pozemkové úpravy - ÚP

4.

Vandalismus, krádeže zeleně, 4.

Monitorovací

systém (úprava

1
2
3

neukáznění řidiči aut

legislativy), výchova v rodině + škole

3. Nekoncepční řešení VP

3. Spolupráce s odborníky

4

5. Spolupracovat

4

5. Problémy s památkáři (kapličky)
+ ochránci přírody
7.

N ízká

finanční

motivace

zaměstnanců přes ÚP (veř. Prosp. 1. Sehnat finanční prostředky navíc

4

Práce)
6. Dětská hřiště - legislativa

5

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25. 5. 2014
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Tabulka 56:Identifikace příčin analyzovaného problému „oprava a údržba komunikací“a návrhy
řešení

5., 8. Oprava a údržba komunikací
Příčiny problé mu identifikované

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

PS

navržené PS

určené PS

4.

Doprovodná

infrastruktura 4. Koncepční plánování oprav

(mostky, příkopy,..)
5.

Nevhodné

1

technologie oprav 5. Trvání na nastavení standardů

(odbornost firem)

1

1. Dlouhodobá zanedbanost
2.

Nedostatečné

1. Zamezit zhoršování situace

parametry

- 2. Nové technologie

únosnost
6.

2

3

Nevhodné čerpání finančních 6.

Změna

parametrů

čerpání

prostředků státního rozpočtu

prostředků ze státního rozpočtu

3. Rozsáhlost sítě

3.

3

Zvážit finanční náročnost oprav

dle využití

4

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25.5.2014

Tabulka 57: Identifikace příčin analyzovaného problému „budovy a nemovitý majetek“a návrhy
řešení

6. Budovy a nemovitý majetek
Příčiny problé mu identifikované

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

PS

navržené PS

určené PS

2.

Technický stav –

historická 2. P ředcházení zanedbanosti
1

zanedbanost
1.

Nevhodné

využití budov – 1. Hledání nových nápadů – VŠ, SŠ,
VÚ

z kanceláří byty
3.

P ředimenzovanost

nemovitého 3.

2
Malometrážní byty – navýšení

majetku (budovy navíc – úbytek počtu obyvatel
obyvatel

2

Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25.5.2014
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Tabulka 58:Identifikace příčin analyzovaného problému „rybníky“a návrhy řešení

7. Rybníky
Příčiny problé mu identifikované

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí důle žitosti

PS

navržené PS

určené PS

2.

Zajištění správných

postupů,

2. Eroze půdy

budování

osevních

protierozních

1

zábran, zajištění správného lesního
hospodářství
8. Uložení bahna při odbahnění

8. Zmírnění legislativních požadavků

1. Přeceňování využití rybníků pro 1.
rybářské účely

Kategorizace

rybníků

2

jako

3

rekreační
3.

Zajištění správných

postupů,

3. Špatný osevní postup

budování

osevních

protierozních

3

zábran, zajištění správného lesního
hospodářství

7.

Nevhodné

rybníku

hospodaření

(vývoz

hnoje,

na

krmení, 7. Kategorizace

3

použití chem. Látek,..)
4. Nelegalizované vodní stavby

4. Legalizace vodních staveb

5. Vlastnické vztahy

5.

Zajištění

4

vymahatelnosti

5

povinností vlast.
6. Neúdržba břehových porostů v 6. Údržba

5

povodí
Zdroj: PS „Infrastruktura“, 25.5.2014

Výstupy

z

1.

Pracovní

schůzky

PS

„Infrastruktura“

byly

využity

pro

dopracovánísituačníanalýzy pro problémový ok ruh „INFR ASTRUKTURA“.
2. Schůzka PS „Infrastruktura“
K druhé pracovní schůzce se č lenové PS „Infrastruktura“ sešli 16. června 2014 v prostorách obecní
klubovny v Hartvíkově.Jako odborný garant byl přizván Ing. David Mišík, řed itel Pozemkového
úřadu, Tábor. Facilitátorem této schůzky b yl Ing. Petr Hienl.
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Pracovní skupina vyšla ze závěrů 1. Schůzky PS, na které navázala vyhledáváním vhodných návrhů
na řešení identifikovaných příčin problémů. S triktněbylo vyloučeno, jako možný způsob
příčin problému, „financování“ jako takové, protože se jedná o prostředek, nikoliv o cíl, kterého má
být dosaženo. Pro hledání nejlepších možných způsobů řešení identifikovaných problémů bylo pod
vedením facilitátora využito „brainstormingových metod“.
V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny návrhy řešení dříve identifikovaných problémů z okruhu
„infrastruktura“, které se pro PS „Infrastruktura“ staly výchozí platformou při formulaci
strategických cílů, Aktivita a aktivit pro řešení tohoto okruhu problémů, viz Přílohy k analytické
části, Výstupy z PS1 Infrastruktura
Tabulka 59:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „odpadní vody“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.1 „Odpadní vody“
1. Pozemkové úpravy - plán společného zařízení (přístupové komunikace, parcely ve
vlastnictví obce)
2. Projektová dokumentace pro výstavbu ČOV a kanalizačních systémů (+platné stavební
povolení)
3. Projektové žádosti do OP
4. Výstavba ČOV
5. Technické parametry čištění odpadních vod (fosfáty, léčiva atd. -> ?)
6. Domovní ČOV
7. Osvěta, environmentální výchova
Zdroj: PS „Infrastruktura“, 16.6. 2014
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Tabulka 60: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „místní komunikace“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č . 2 -

„Místní

komunikace“
1. Pozemkové úpravy - plán společného zařízení - pouze účelové komunikace
2. Pasport komunikací, kvalita konstrukce vozovky - posouzení
3. Priority - spojení mezi jednotlivými částmi + hromadná doprava, počet obyvatel místní
části, občanská vybavenost (pošta, škola)…
4. Doprovodná infrastruktura (zeleň,… )
5. Projektová dokumentace…, je- li nutná ze zákona
6. Projektové žádosti
7. Výstavba
8. Osvěta - pasporty komunikací
- řidiči velké techniky
Zdroj: PS „Infrastruktura“, 16.6. 2014

Tabulka 61:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „pitná voda“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č. 3 „Pitná voda“
1. Výpočet nákladů na 1 uživatele vodovodu (kvalita vody)
2. Hydrogeologický průzkum území
3. Výstavba vodovodu
4. Projektová žádost
5. Projekt
6. Domovní vrty a studny
7. Individuální zdroje vod y
Zdroj: PS „Infrastruktura“, 16.6. 2014
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Tabulka 62:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „veřejná prostranství a
údržba veřejné zeleně“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.4 „Veřejná prostranství
a údržba veřejné zeleně“
1. Komunitní plánování
2. Osvěta - zapojení spolků a jednotlivců
3. Pozemkové úpravy
4. Spolupráce s odborníky
5. Zapojení památkářů a ochránců přírody
6. Dětská hřiště
Zdroj: PS „Infras truktura“, 16 .6. 2014

Tabulka 63:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „oprava a ú držba
komunikací“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č. 5. A 8. „Oprava a
údržba komunikací“
1. Pasport komunikací - technický stav
2. Nastavení komunikace s K Ú - meziobecní spolupráce
3. Zapojení obyvatel do hromadných žádostí
Zdroj: PS „Infras truktura“, 16.6. 2014

Tabulka 64:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „budovy a nemovitý
majetek“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.6 „Budovy a nemovitý
majetek“
1. Pasport obecních objektů
2. Návrh využití - zapojení škol, obyvatel - komunitní plánování
3. Projektová dokumentace
4. Stavební povolení
5. Projektová žádost
6. Rekonstrukce
7. Návaznost na zaměstnanost a bydlení
Zdroj: PS „Infras truktura“, 16.6. 2014
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Tabulka 65: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „rybníky“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.7 „Rybníky“
1. Pasportizace - spolupráce s vodohospodářským úřadem
2. Kategorizace a příprava provozních řádů a manipulačních řádů - podpora rekreačního
využití rybníků
3. Přizpůsobení místním přírodním podmínkám - zemědělské hospodaření a hospodaření na
rybníku, při podpoře odbahnění následuje možnost koupání
4. Čištění přítoků
5. Projektová dokumentace, rozbor y bahna a návrh uložení
6. Stavba → rekreační využití
Zdroj: PS „Infrastruktura“, 16.6. 2014

Pracovní skupina na základě proběhlého jednání a s ohledem na potřeby zájmového území navrhla
pro 1. Prioritu formulaci specifického cíle a operačních cílů:

Výstupy z 2. pracovní schůzky PS „Infrastruktura“ byly využity pro zpracování strategických
cílů, Ak tivita a aktivit pro prioritu č.1 „S POLEHLIVÁ IN FRASTRUKTURA“ Integrované
strategie území MAS Krajina s rdce , z.s. pro období let 2014 – 2020.

2.3.4 PS „ZAMĚSTNANOST“ – výstupy
V rámci identifikace problémů zájmového území se na 4. místě co do výskytu četnosti problému
umístil problém pracovních příležitostí.
Tabulka 66: Identifikované problémy území v rámci problémového okruhu „Zaměstnanost“
Umístění
problé mu

Kategorie 1

Kategorie 2

pracovní
příležitosti
Zdroj: vlastní šetření
4

-

Kategorie 3
-

1. Schůzka PS „Zaměstnanost“
Na svém prvním setkání, které se konalo 2. června 2014 na farmě Mlýnec u Borotína, pracovní
skupina pro problémový okruh „Zaměstnanost“ identifikovala problémy, příčiny problémů a
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možnosti řešení v řízené diskuzi, které se kromě členů pracovní skupiny zúčastnil také ředitel
Pozemkového úřadu Tábor Ing. David Mišík a ředitel Agrární komory Tábor Ing. Pavel Habart.
V diskuzi „u kulatého stolu“ řízené facilitátorem Ing. Petrem Hienlem byly identifikovány dvě
zásadní příčiny problému zaměstnanosti v zájmovém území. Jedná se jednak o „S labé
podnikatelské prostředí „ a také o „Nedostatečné využívání místních zdrojů“ (zejmé na přírodních),
viz Přílohy k analytické části, Výstupy z PS2 Zaměstnanost.
Tabulka 67:Příčiny problému „Pracovní příležitosti“ identifikované PS Zaměstnanost
Příčiny problé mu „pracovní příle žitosti“ ide ntifikované PS Zaměs tnanos t
1. Slabé podnikatelské prostředí
2. Nedostatečné využívání místních zdr ojů
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 2.6.2014

Náměty pro řešení zjištěných příčin problémů byly pracovní skupinou, kdy každý její člen mohl
přidělit tři body třem rozdílným námětům na řešení př íčiny problému, obodovány a následně
setříděny podle pořadí důležitosti sestupně,vizPřílohy k analytické části, Výstupy z PS2
Zaměstnanost.
Tabulka 68: Návrhy na řešení příčiny problému „slabé podnikatelské prostředí“
Návrhy na řeše ní příčiny problé mu - Slabé podnikate lské pros tře dí

Pořadí důle žitosti

Využití cestovního ruchu – spotřeba, marketing a distr ibuce místních výrobků

1.

Práce s mladými lidmi – rozvoj podnikatelského myš lení

2.

Regioná lní značení místních výr obků a služeb

3.

Katalog volných podnikatelských prostor pro podnikání

4.

Poradenství k „legis lativním brzdám v podnikání“

4.

Rekvalif ikační kurzy v terénu (např. CR ve stávajícím zařízení – mimo sezónu)

4.

Databanka podnikatelských námětů

5.

Zapojení chalupářů

5

Podpora volnočasových aktivit mládeže – manuální gramotnost

5.

Spolupráce se středními a vysokými školami a s výzkumnými ústavy

5.

Sdružování - spolupráce

5.

Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 2.6.2014
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Tabulka 69:Návrhy na řešení příčiny problému „nedostatečné využívání místních zdrojů“
Návrhy na řeše ní příčiny problé mu - Nedostatečné využívání mís tních Pořadí důle žitosti
zdrojů
Krátké potravinové řetězce („prodej ze dvora“, farmářské trhy, výde jní místa

1.

v obcích…) – prodej v místě
Distribuce výrobků s regioná lním označením – mimo území

2.

Cestovní ruch

2.

Ovocnářství (zakládání školek, zakládání sadů a alejí, zpracování ovoce..)

3.

Zpracování v místě vytěženého dřeva

3.

Podpora řemesel – řešení „legis lativních nesmys lů“

4.

Místní energetické využití odpadů po těžbě v lesích

5.

Podpora rozvoje inovativních postupů v oblasti výroby a s lužeb (spolupráce

5.

s VŠ a VÚ)
Údržba krajiny (boj s erozí, za jištění č istoty povrchových vod)

6.

Chov, pr ode j a zpracování ryb

6.

Rozvoj chybějíc ích s lužeb – péče o seniory, hlídání dětí, zásobování

6.

potravinami, hromadná doprava…
Zakládání plantáží rychlerostoucích dřevin

7.

Zahradnictví – produkce zeleniny

7.

Klasické zemědělství – velkovýroba – dodávky velkoodběratelům

8.

(živoč išná výroba)
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 2.6.2014

Výstupy z 1. Pracovní schůzkyPS „Zaměstnanost“ byly využity pro dopracování situační
analýzy pro problémový ok ruh „ Zaměstnanost“.
2. Schůzka PS „ Zaměstnanost“
V rámci druhé schůzky PS „Zaměstnanost“, která se konala 17. června 2014 v prostorách
Parkhotelu Monínec za účasti členů PS, přizvaných hostů – Ing. Davida Mišíka (Pozemkový úřad
Tábor), Ing. Pavla Habarta (Agrární komora Tábor) a Ing. Pavla Kaczora, P h.D. (Úřad práce Tábor)
a odborného garanta, kterým byl Mgr. Jiří Guth z MAS Sdružení Růže. Dále byly rozpracovány
náměty pro řešení problému „pracovní příležitosti“, které se umístily dle počtu přidělených bodů na
prvních třech místech, tj. získaly nejvyšší počet hlasů praco vní skupiny „Zaměstnanost“ (při první
schůzce PS.
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Tabulka 70:Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „využití cestovního ruchu pro spotřebu, marketing a
distribuci místních výrobk ů“

Rozpracovaný námět řešení „Využití cestovního ruchu pro spotřebu,
marketing a distribuci místních výrobků“
1. Propagace místních výrobků (chalupáři)
2. Krátké potravinové řetězce
3. Regionální prodejní řetězce
4. Zážitkové balíčky orientované na místní produkci
5. Zážitková turistika
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014

Tabulka 71: Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „práce s mladými lidmi …“

Rozpracovaný

námět

řešení

„Práce

s

mladými

lidmi

-

rozvoj

podnikatelského myšlení“
1. Pracovní dvorky - už při MŠ
2. Exkurze u řemeslníků
3. Hledání místních lead erů
4. Praxe v místních podnicích
5. Databáze brigádních příležitostí
6. Hospod. Výstava (Př. C hotoviny)
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014
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Tabulka 72:Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „krátkých potravinových řetězců“

Rozpracovaný námět řešení „Krátké potravinovéřetězce („prodej ze dvora“,
farmářské trhy, výdejní místa v obcích…)- prodej v místě“
1. Dostat do kamenných obchodů místní zboží
2 Databáze místních producentů potravin
3. Legislativní poradenství
4. Podpora vybavení zpracoven místní produkce
5. Na venkovské tržnici zveřejňovat poradenství
6. Podpora www, propagace - místních produktů
7. Distribuce místní produkce
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014

Tabulka 73:Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „regionální značení místních výrobků“ a služeb

Rozpracovaný námět řešení „Regionální značení místních výrobků a
služeb“
1. Propagace
2. Profesionalizace
3. Značení obcí (i na toaletním papíru)
4. Marketingové akce
5. Propojování stávajícího a nového
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014
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Tabulka 74: Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „distribuce výrobků s regionálním označením – mimo
území“

Rozpracovaný námět řešení „Distribuce výrobků s regionálním označením mimo území“
1. Zapojení ubytovacích zařízení, chalupářů, zaměstnanců 30000+
2. Účast na veletrhu cestovního ruchu
3. Uplatnit se na D3 - odpočinková zóna, billboardy…
4. Spolupráce - dráhy, marketingové pokrytí dopravních uzlů
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014

Tabulka 75: Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného

Rozpracovaný námět řešení „Cestovní ruch“
1. Dělat cestovní ruch trochu jinak (zemědělství)
2. Porýní středověku - těžba stříbra
3. Podpora velkých akcí
4. Využití kulinářství
5. Stavební akce jako atrakce
6. Rekvalifikace zařízení CR
problému „pracovní příležitosti“ prostřednictvím „cestovního ruchu“
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014
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Tabulka 76:Rozpracovaný vybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „rozvoje ovocnářství“

Rozpracovaný námět

řešení Ovocnářství (zakládání školek, zakládání

sadů a alejí, zpracování ovoce...)
1. Hledat nové druhy ovoce
2. Řešit problémy se sběrem (nejsou brigádníci)
3. Nepotravinářská produkce - např. ocet
4. Překročit hobby měřítka
5. Osvěta a komunitní projednávání projektů
6. Odborná školení a besedy
7. Obnova starých sklepů
8. Kraj brambor
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014

Tabulka 77:Rozpracovaný v ybraný námět řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému
„pracovní příležitosti“ prostřednictvím „zpracování v místě vytěženého dřeva“

Rozpracovaný námět řešení Zpracování v místě vytěženého dřeva
1. Spojování menších producentů
2. Neexistuje prode j pa livového dřeva v malém (př. Košín)
Zdroj: PS „Zaměstnanost“, 17.6.2014

Výstupy ze 2. pracovní schůzkyPS „ Zaměstnanost“ byly využity prozpracovánís trategických
cílů, Aktivita a aktivit pro prioritu č.2 „VYŠŠ ÍZAMĚSTNANOS T“Integrované strategie
území MAS Krajina srdce , z.s. pro období let 2014 – 2020.

2.3.5 PS „OBČANSKÁ VYBAVENOST“ – výstupy
Dle výskytu četnosti se v první dvacítce identifikovaných problémů území umístil na 1. místě
problém oblasti hromadné dopravy, na 7. místě prostory pro sport a rekreaci, na 8. místě prostory
pro společenské a kulturní vyžití, na 11. místě prostory pro spolkový život, na 13. místě zázemí pro
provozování vodních sportů, na 17. místě se objevila problematika zásobování území potravinami a
na 18. místě problematika mateřských ško lek.
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Tabulka 78:Identifikované problémy území v rámci problémového okruhu „Občanská vybavenost“
Umístění problému Kategorie 1
1
občanská vybavenost
7
občanská vybavenost

Kategorie 2
hromadná doprava
sport a rekreace

8

občanská vybavenost

společenské a
kulturní vyžití

9
11
14
14

občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost

spolková činnost
vodní sporty
služby
služby

Kategorie 3
prostory pro
společenské a
kulturní vyžití
mateřské školy
zásobování

Zdroj: vlastní šetření

1. Schůzka PS „Občanská vybavenost“
Členové PS „Občanská vybavenost“ se k první pracovní schůzce, která se konala 28. května 2014,
dostavili do zasedací místnosti OÚ v C hotovinách. Facilitátorem této schůzky byl Ing. Petr Hienl .
PS se během této první schůzky zaměřila na identifikaci příčin, které významně přispívají k vzniku
problémů z oblasti občanské vybavenosti, jak byly obyvateli zájmového území určeny. A d ále se
pod vedením facilitátora zabývala s využitím metody „brainstormingu“ hledáním možností řešení
identifikovaných příčin problémů, jak vyplynuly z provedených sehrávek. Dále také určením pořadí
důležitosti příčin, které podle pracovní skupinynavybranéproblémy působí. Pořadí důležitosti příčin
problémů, určili účastníci sehrávky tak, že každý mohl přidělit vždy tři preferenční body třem, dle
jeho soudu, nejdůležitějším příčinám. Podle toho, kolik bylo té či které příčině přiděleno členy PS
celkových bodů, bylo provedeno sestupné řazení od příčin.
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Tabulka 79: Identifikace příčin analyzovaného problému „hromadná doprava“a návrhy řešení

Problém č. 1: „Hromadná doprava“
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

navržené PS

důležitosti
určené PS

5.

Ministerstvo

neřídí

spolupráci 5. Tlak na to, že hromadná doprava je

vlakové a autobusové dopravy
1. Nedohoda

mezi

služba a ne byznys

autobusovou a 1. Dohoda mezi subjekty, podmínit

vlakovou dopravou

dotace

8. Sdružování služeb
aby vlaky nedublovaly

autobusovou dopravu

3. Není doprava napříč mikroregionem 3. Zřídit dopravu napříč regionem
(za prací a nejen za ní)

(Toulava - tlak na ekologii, propojenost)

6. Chybí univerzální vstupenka pro
4. Tlak na to, že hromadná doprava je
služba a ne byznys

7. Chybí páteřní autobusová doprava
9. Chybí jiné druhy dopravy než jen
autobusová a železniční doprava

3

3

4

všechny druhy dopravy
4. Nekompetentnost plánovačů

2
2

2. Vlaková doprava nefunguje jako 2. Zařídit,
páteřní

1

5
5

9. Sdílení

5

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6.2014
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Tabulka 80:Identifikace příčin analyzovaného problému „vodní sporty“a návrhy řešení

Problém č. 2: „Sport a rekreace, vodní sporty“
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

nav ržené PS

důležitosti
určené PS

2. Síla rybářské lobby

1

3. Negativní zkušenosti s chovnými

1

rybníky
8. Nepokouší se hledat cesty k diskuzi o 8. Hledat cesty k diskuzi o hledání zájmů
hledání zájmů obyvatel

obyvatel

9. Nedostatek kvalitního koupání

1

7. Nejsou dostatečně využívány obecní 7.
informační systémy
4. Slabé využití sportovišť - nefunguje
hromadná doprava
5. Chybí sportovní učitelé a trenéři
6. Žáci nemohou navštěvovat kroužky
ve školách, ve kterých nejsou zapsáni

1

Hledat

nové

možnosti

využití

sportovišť

2

4. Zlepšit hromadnou dopravu

3

5. Získat a zaplatit trenéry a učitele

3

6. Komunikace se školou

3

1. Pravidelné rozbory vody, extenzivní
1. Odtažitost od přírody

hospodaření (rybář.), finanční gramotnost

3

- bazény na zahradách
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6.2014
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Tabulka 81:Identifikace příčin analyzovaného problému „prostory pro společenské a kulturní
vyžití“a návrhy řešení

Problém č. 3: „Prostory pro společenské a kulturní vyžití“
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

navržené PS

důležitosti
určené PS

2. Chybí obecní granty malého rozsahu

1

4. Chybí informovanost o možnosti užití
prostor včetně informovanosti o režii

2

3. Chybí nekuřácké prostory

3

1. Chybí klubovny s činností

4

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6. 2014

Tabulka 82: Identifikace příčin analyzovaného problému „spolková činnost“a návrhy řešení

Problém č. 4: „Spolková činnost“
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

navržené PS

důležitosti
určené PS

5.

Nejsou

stanovené

podmínky 5. Kontrola hospodárnosti spolků

spolupráce spolků a obcí

1

4. Spolky mnohdy nevytváří vhodné
prostředí pro výchovu mládeže
1.

Nedostatek

podnětů

a

vyhasínání leaderů

2
leaderů, 1. Velké akce- viz zahradnická akce v
Chotovinách

3

2. Politizace spolků

3

3. Nedostatečné zapojení dětí

4

6. Zásobování

4

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6. 2014
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Tabulka 83:Identifikace příčin analyzovaného problému „zásobování potravinami“a návrhy řešení

Problém č. 5: Zásobování potravinami
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

navržené PS

důležitosti
určené PS

4.

4. Chybějící služby

podniky,

uplatnění

podniky,

uplatnění

1

nezaměstnaných

3. Zdroje území - opuštěné prodejny, 3.
nezaměstnaní
2. Nedostatek

Sociální

Sociální

2

nezaměstnaných
podnětů a

dobrých

3

nápadů
1. Nedostatek podnikatelského myšlení

1. Spojit více provozů

4

5. Není vůle (rychle se vyčerpá)

4

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6. 2014

Tabulka 84:Identifikace příčin analyzovaného problému „mateřské školky“a návrhy řešení

Problém č. 6: Mateřské školky
P říč i ny p ro blé mu identifikované
PS

Možnosti řešení příčiny problé mu

Pořadí

navržené PS

důležitosti
určené PS

1. Chybějící vůle včasného řešení
2.

Nepochopení

a

1. Tlak na obecní zastupitelstvo

1

nerespektování 2. Menší (alternativní) školky, blaho rodin

ekonomických souvislostí - zaměstnání, a společnosti
vzdělávání

2

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 10.6. 2014

Výstupy z 1. Pracovní schůzky PS „Občanská vybavenost“ byly
prodo pracovánísituační analýzy pro problémový ok ruh „Občanská vybavenost“.

využity
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2.

Schůzka PS „Občanská vybavenost“

K druhé pracovní schůzce se členové PS „Občanská vybavenost“ sešli 23. Června 2014 v zasedací
místnosti OÚ v C hotovinách. Jako odborný garant byl přizván na jednání PS Mgr. Michal Jarolímek
z Novohradské občanské společnosti z Nových Hradů.
Pracovní skupina vyšla ze závěrů 1. Schůzky PS, na které navázala vyhledáváním vhodných návrhů
na řešení identifikovaných příčin problémů. P ro hledání nejlepších možných způsobů řešení
identifikovaných problémů bylo pod vedením facilitátoravyužito brainstormingu.
Návrhy řešení dříve identifikovaných problémů z problémového okruhu „občanská vybavenost“,
které se pro PS staly výchozí platformou při formulaci strategických cílů a operačních cílů pro
řešení tohoto okruhu problémů.
Tabulka 85:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „hromadná doprava“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.1 „Hromadná doprava“
1. Studie dopravní obslužnosti (spolupráce s firmou JIKORD)
2. Podporovat nákupy prostředků mob ilní hromadné dopravy pro doplňkovou dopravu
3. Podpora bezmotorové dopravy (Indikátory – uzamykatelné stojany na kola, dopravní hřiště,
úschovny a půjčovny kol)
4. Elektromobilita
6. Informační dopravní systém
7. Společné sdílení primárního autoparku
8. Návaznost na sport a rekreaci
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014
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Tabulka 86:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „vodní sporty“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.2 „Vodní sporty“
1. Pasportizace rybníků
2. Přehodnocení
3. Odbahňování rybníků
4. Podpora vzniku plováren na rybnících (zajištění např. toalet, laviček, odpad. košů…)
5. Biologické čištění rekreačních vod
6. Vodní turistika (spojení s hromadnou dopravou)
7. Informační systém (např. teplota vody,..)
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014

Tabulka 87:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „sport a rekreace“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.3 „Sport a rekreace“
1. Využívat prvek komunitního plánování
2. Informační systém využití sportovišť
3. Podpora malých venkovských sportovišť
4. Podpora vícegeneračních sportovišť (různé věkové skupiny dětí)
5. Podpora inventáře - obnovy (půjčovna běžek, … při ZŠ - se zajištěním trenéra)
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014
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Tabulka 88: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „prostory pro
společenské a kulturní vyžití“

Návrhy řešení

identifikovaných

příčin problému č.4 „Prostory

pro

společenské a kulturní vyžití“
1. Granty malého rozsahu (poskytovateli jsou obce)
2. Informační systém
3. Rekonstrukce kulturních domů
4. Partnerské spoluužívání zařízení
5. Víceúčelovost a snadná dostupnost
6. Podpora komunitního plánování
7. Dětská minihřiště (rostoucí)
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014

Tabulka 89:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „spolková činnost“

Návrhy řešení identifikovaných příčin pro blému č.5 „Spolková činnost“
1. Malé granty obcí na rozvoj spolkové činnosti (děti a mládež)
2. Instruktoři, vedoucí mládeže, animátoři,.. - najít je, odměňování,..)
3. Vybavení a rekonstrukce stávajících kluboven
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014

Tabulka 90:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „zásobování
potravinami“

Návrhy

řešení

identifikovaných

příčin

problému

č.6

„ Zásobování

potravinami“
1. Otevírání starých obchodů, výdejních míst
2. Tržnice u dálnice
3. Mobilita - víceúčelové dopravní pr ostředky na potraviny a zboží
4. Místo pro mobilní pr ode j

Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014
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Tabulka 91:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problém u „mateřské školky“

Návrhy řešení identifikovaných příčin problému č.7 „Mateřské školky“
1. Stavební úpravy stávajících budov
2. Možnost vzniku alternativních školek
3. Rodičovská centra
4. Podpora dobrovolnické činnosti
Zdroj: PS „Občanská vybavenost“, 23.6.2014

Výstupy ze 2. pracovní schůzkyPS „Občanská vybavenost“ byly využity pro formulaci
strategických cílů, Ak tivita a ak tivit pro prioritu č.1 „KVALITNÍ OBČANSKÁ
VYBAVENOST“Integrované strategie území MAS Krajina srdce ,z.s. pro období let 2014 –
2020.

2.3.6 PS „MEZILIDSKÉ VZTAHY“ – výstupy
Dle výskytu četnosti problémů zájmového území roztříděných do kategorií, jak je určili účastníci
sehrávek, se na 6. místě co do výskytu četnosti problému umístila problematika mezilidských
vztahů.
Tabulka 92:Identifikované problémy území v rámci problémového okruhu „Mezilidské vztahy“
Umístění
problé mu
6
12

Kategorie 1

Kategorie 2

me zilidské
vztahy
životní
prostředí

13

senioři

Kategorie 3

-

-

odpady

ukládání a třídění
odpadů

pečovatelské
služby

-

Zdroj: vlastní šetření

1. Schůzka PS „Mezilidské vztahy“
Pracovní skupina pro „Mezilidské vztahy“, která se sešla k prvnímu jednání dne 12. Června 2014
v sálu hostince Pod kaštanem v Borotíně, identifikovala pod vedením facilitátora Ing. Petra
Hienlapříčiny, které významně přispívají k problematice zhoršujících se vztahů mezi obyvateli
zájmového území.
Pracovní skupina provedla posouzení možnosti využití vybraných tematických oblastí pro řešení
identifikovaných příčin problému a dospěla k závěrům
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Tabulka 93:Příčiny významně přispívající k problematice zhoršujících se vztahů mezi obyvateli
1. Se snižující se nabídkou pracovních příležitostí se z venkova vytrácí tradice velkých (v
mnohém soběstačných) rodin
2. Maminky a tátové na rodičovské dovolené mají málo podnětů k tomu, aby se setkávali a aby
tak vytvářely podmínky pro setkávání svých dětí
3. Děti z jedné obce navštěvují více škol, takže se vlastně ani neznají
4. Mladí lidé odjíždějí za vzděláním a prací do měst, své životní partne ry již nenalézají v místě
svého bydliště nebo v jeho blízkém okolí
5. Špatná ekonomická situace (nebo touha vlastnit víc) a z toho pramenící podrážděnost se
negativně promítá do sousedských vztahů
6. Obyvatelé zejména malých venkovských sídel mají jen velmi málo příležitostí k setkávání
(nechodí se do kostela, nejezdí pojízdná prodejna, nekonají se dračky…)
7. Chalupáři přinášejí na vesnici anonymní způsoby městské života – nezdraví, nedruží se, jsou
odtažití (pěstují „záploťáctví“)…
8. Senioři a jejich problémy se stá vají čím dál tím více „neviditelné“ pro okolí
Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 12.6.2014

Jako možné řešení zjištěných příčin problémů bylo pracovní skupinou navrženo 7 tematických
oblastí:
A. Spolkový život
B. Sport a kultura
C. Volnočasové aktivity
D. Dětí a mládeže
E. Školy a další vzdělávání
F. Sociální péče
G. Zdravotní péče
H. Předškolní výchova
Pracovní skupina provedla posouzení možnosti využití vybraných tematických oblastí pro řešení
identifikovaných příčin problému a dospěla k závěrům, které jsou prezentovány Tabulka 94

157

Tabulka 94: Možnosti využití vybraných tematických oblastí pro řešení identifikovaných příčin
problému „mezilidské vztahy“
Příčiny problé mu

Oblas t řeše ní

1. Se snižujíc í se nabídkou pracovních př íležitostí

Identif ikovaný přesah - „Zaměstnanost“

se z venkova vytrácí tradice velkých (v mnohém
soběstačných) rodin
2.Maminky a tátové na rodičovské dovolené mají

A. Spolkový život

málo podnětů k tomu, aby se setkávali a aby tak

B. Sport a kultura

vytvářely podmínky pro setkávání svých dětí

G. Předškolní výchova

3.Děti z jedné obce navštěvují více škol, takže se

B. Sport a kultura

vlastně ani neznají

C.Volnočasové aktivity dětí a mládeže
D.Školy a další vzdě lávání

4.Mladí lidé odjíždě jí za vzdě láním a prací do

A. Spolkový život

měst, své životní partnery již nenaléza jí v místě

B.Sport a kultura

svého bydliště nebo v jeho blízkém okolí

C.Volnočasové aktivity dětí a mládeže
D.Školy a další vzdě lávání

5.Špatná ekonomická situace (nebo touha vlastnit

A.Spolkový život

víc) a z toho pramenící podrážděnost se
negativně promítá do sousedských vztahů

Identif ikovaný přesah - „Zaměstnanost“

6.Obyvatelé zejména ma lých venkovských sídel

A.Spolkový život

mají jen velmi málo př íležitostí k setkávání

B.Sport a kultura

(nechodí se do kostela, ne jezdí pojízdná

D.Školy a další vzdě lávání

prodejna, nekonají se dračky…)
7.Chalupář i př inášejí na vesnici anonymní

A. Spolkový život

způsoby městské života – nezdraví, nedruží se,

B. Sport a kultura

jsou odtažití („záploťáctví“)…

D. Školy a dalš í vzdělávání

8.Senioř i a je jich problémy se stávají čím dá l tím

B. Sport a kultura

více „nevidite lné“ pr o okolí

E. Sociální péče
F. Zdravotní péče
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Výstupy z 1. Pracovní schůzkyPS „Mezilidské vztahy“ byly vy užity pro zpracovánísituační
analýzy pro problémový ok ruh „Mezilidské vztahy“.
2. Schůzka PS „Mezilidské vztahy
K druhé pracovní schůzce se členové PS „Občanská vybavenost“ sešli 25. Června 2014 v sále
hostince Pod kaštanem v Borotíně.Jako odborný garant bylana jednání PS přizvánapaní Markéta
Dvořáková, DiS.,z MAS Brdy-Vltava.
Pracovní skupina Mezilidské vztahy provedla bližší identifikaci oblastí řešení ve smyslu rozdělení
na potenciální aktivity, které skýtají navrhované oblasti řešení, v rámci kterých by měla být
vyhledávána vhodná řešení pro řešení identifikovaných příčin problémů, viz Výstupy z pracovních
skupin - Příloha4 - Návrhy řešení - Mezilidské vztahy.
Tabulka 95:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „spolková činnost“

1. Spolková činnost

Pořadí důle žitosti

1. Akce zaměřené na děti (spojuje to chalupáře a místní)

1

7. Do akcí zapojovat místní i chalupáře

1

9. Výstavy (např. šikovných rukou)

1

16. Akce s jídlem (kulinářský ples, štrůdlování,… )

1

2. Akce zaměřené na širokou veřejnost (kultura, spol. akce)

2

8. Komunitní plánování (s nezaujatým facilitátorem)

2

11. Kurzy vaření, řemeslné – spojené s životem na vesnici

2

5. Hasičské soutěže

3

6. Obnova kluboven, obnova veř. Prostor

3

10. Aktivní knihovna (večerní čtení pro zaměstnané ženy)

3

12. Spolupráce se školami – kroužky

3

14. Přírodní zahrady

3

3. Přehlídka divadelních souborů (místních)

4

4. Zdravá soupeřivost obcí (Hry bez hranic)

4

13. Zapojení církví

4

15. Vzájemné navštěvování zahrad a výstavy

4

Akce s průběžným zapojováním (sběr receptů, sběr borůvek,…)
Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014
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Tabulka 96: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „volnočasové aktivity
dětí a mládeže“

2. Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pořadí důle žitosti

1. Vyhledávání místních lektorů, vedoucích

1

18. Hledání talentů – soutěže

1

2. Krátkodobé kurzy pro děti – cca 4 týdny, víkend

2

5. K urzy přežití pro děti

2

3. K urzy manuální gramotnosti

3

12. Posílení mobility vedoucích

3

13. Akce pro mládež – taneční, společenské akce

3

4. Bramborový kurz (bramboračka, sběr brambor,…)

4

7. Dětské tábory – za vsí

4

10. Brigády pro středoškoláky

4

11. Posílení mobility dětí a mládeže

4

17. Tematické zájezdy pro mládež

4

6. Skauting

5

8. Tematické dětské tábory (taneční,…)

5

9. K urzy lokálního patriotismu

5

14. Výměnné pobyty p ro mládež

5

15. Tematické pobyty pro mládež

5

16. Čajovny

5

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014
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Tabulka 97:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „předškolní výchova“

3. Předškolní výchova

Pořadí důle žitosti

2. Vyhledávání kurzů, aktivit společných pro rodiče a děti

1

3. Letní tábory pro rodiče s dětmi

2

4. Podpora alternativní péče o děti (dětské skupiny,…)

2

10. Lyžařské školičky = aplikace i v jiných aktivitách

2

5. Vyhledávání vhodných lidí na hlídání dětí

3

7. Čtení pro rodiče s dětmi v knihovně

3

9. Lesní školky

3

1. C vičení rodičů a dětí

4

6. Podpora mateřských center nebo klubů

4

8. Sportovní kroužky pro předškolní děti (3-5 let – fotbal,…)

4

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014

Tabulka 98:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „školy a další
vzdělávání“

4. Školy a další vzdělávání

Pořadí důle žitosti

10. Lokální učebnice

1

3. Využití dětí a mládeže jako lektorů

2

9. Využití neučitelských lektorů

2

1. Setkávání ředitelů

3

13. Kurz venkovské soběstačnosti (bez elektřiny…)

3

2. Využití ZŠ jako komunitních škol

4

4. Jazykové kurzy

4

5. K urzy počítačové gramotnosti

4

7. Podporovat venkovskost venkovských škol (včelaření, sadaření,… )

4

8. Využití a obnova školních zahrad a sadů

4

12. F inanční gramotnost pro život na venkově (zem. půda)

4

6. Propojení aktivit spolků a škol (včelařství, zahrádkáři,…)

5

11. Využít chataře a chalupáře – jejich znalostí

5

14. Sběr pamětí od pamětníků

5

15. Sběr zkušeností od pamětníků

5

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014
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Tabulka 99:Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „sociální péče senioři“

5. Sociální péče - senioři

Pořadí důle žitosti

3. Organizace setkávání důchodců (zde osvěta, vzdělávání)

1

2. Rozvoj pečovatelské služby na osobním kontaktu

2

4. Vzdělávání neseniorů – kurzy první pomoci (seniorům při kolapsu,…)

2

6. Databáze lidí rekvalifikovaných v oboru se zájmem v oboru podnikat

3

1. Umožnit seniorům zůstat doma co nejdéle

4

5. Vzdělávání lidí – uspořádání bezpečného bytu pro seniory

4

7. Databáze odborníků na peč. S lužbu

5

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014

Tabulka 100: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „zdravotní péče“

6. Zdravotní péče

Pořadí důle žitosti

1. Osvěta – zdravý životní styl

1

2. Bylinkářství – kurzy

2

5. Dosažitelnost zdravotní péče

2

3. Zapojení lékařů – chalupářů

3

4. K urzy první pomoci

3

6. Donáška léků ( souvisí s peč. S lužbou)

4

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014
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Tabulka 101: Návrhy řešení identifikovaných příčin analyzovaného problému „sport a kultura“

7. Sport a kultura

Pořadí důle žitosti

1. Venkovní areály chybí (dětská hřiště, venkovní posezení, pece)

1

3. Nedostatek kvalitních akcí

2

6. Nedostatek kvalitních trenérů

2

9. Podpora živých zahrad

2

12. Podpora koupání na venkově

2

4. Podpora zakládání ochotnických spolků

3

5. Podpora nekuřáckých prostor/ akcí

3

7. Vybavení venkovních areálů (kuželky,…)

3

10. Podpora výstavby požárních nádrží s koup. Na vlastní nebezpečí

3

13. K lubovny i pro malé obce

3

2. C hybí akce (nebo jsou špatně koordinované)

4

8. Právní poradenství, přemosťování legislativních nesmyslů

4

11. Přerybněné rybníky nevhodné ke koupání

4

Zdroj: PS „Mezilids ké vztahy“, 25.6.2014

Výstupy z 2. Pracovní schůzkyPS „Mezilidské vztahy“ byly využity prozpracování využity
pro formulaci strategických cílů, Ak tivita a aktivitpro prioritu č. 1 „NADSTANDARDNÍ
MEZILIDSKÉVZTAHY“Integrované strategie úze mí OS MAS Krajina s rdce pro období let
2014 – 2020.
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3 Strategická část
Strategická část SCLLD předkládané MAS Krajina srdce, z.s. byla zpracována na základě výstupů
zaznamenaných v rámci provedené SWOT analýzy a analýzy problémů a potřeb zájmového území.
Pracovní skupiny stanovily principy pro přípravu strategie.

3.1 Stanovení v ize, strategic kýc h c ílů, specifických cílů a o patření
3.1.1 Principy přijaté pro přípravu strategie a cílové skupiny
Při zpracování strategické části byly využity následující principy přijaté pro její zpracování: 1)
principy metody Leader a 2) specifické principy přijaté zpracovateli strategie respektive členy
pracovních komisí a dále byly defino vány 3) cílové skupiny obyvatel.
3.1.1.1 Principy metody LEAD ER
Mezi základní principy metody Leader patří:
„Zdola nahoru“
Inovace
Vícesektorové navrhování
Síťování
Spolupráce
Partnerství
Územní princip
„Zdola nahoru“
Přístup „zdola nahoru“ je mnohdy považován za základní princip v rámci metody LEADER.
Přístup zdola nahoru znamená, že se místní subjekty podílejí na rozhodování o strategii a při výběru
priorit, které jsou uskutečňovány v jejich okolí. Zkušenosti ukázaly, že přístup zdola nahoru by
neměl být považován za alternativu či za rozdíl od TopDown přístupů, které využívají národní nebo
regionální orgány, ale spíše by se mělo jednat o jejich kombinaci a interakci, za účelem dosažení
lepších celkových výsledků.
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„Inovační přístup“
LEADER může hrát významnou roli při stimulaci nových a inovačních přístupů k rozvoji
venkovských oblastí. Tato inovace je povzbuzena tím, že MAS ve vysoké míře uplatňuje svobodu a
flexibilitu při rozhodování o opatřeních, které chtějí podpořit. Inovace je třeba chápat v širokém
slova smyslu. To může znamenat zavedení nového produktu, nového procesu, nová organizace
nebo otevření nového trhu.
Venkovské oblasti však, z důvodu nízké hustoty zalidnění a poměrně nízké úrovně lidských a
materiálních zdrojů, mají slabší vazby na výzkumné a vývojové pracoviště a může proto být obtížné
realizovat radikální inovace, i když to je samozřejmě možné.

Inovace ve venkovských oblastech může znamenat přenos a přizpůsobení inovací vyvinutých jinde,
modernizaci tradičních forem know-how

nebo hledání nových řešení přetrvávajících problémů

venkova, které ostatní politické zásahy nebyly schopny vyřešit uspokojivým a udržitelným
způsobem.

Inovace může vznikat také v rámci dalších principů užívaných v rámci metody LEADER.
Například přístup bottom- up může stimulovat vznik nových myšlenek projektů, které pak mohou
být podporovány MAS, protože není vázán pevnou nabídkou opatření. Zavedení informačních a
komunikačních technologií ve venkovských oblastech se může stát důležitým kanálem pro širší
přístup k inovacím pro obyvatele venkova.
Místní akční skupiny budou řešit čím dále tím složitější problémy a aby našly vhodná řešení, musí
se dívat daleko za své vlastní hranice.
„Vícesektorové navrhování“
LEADER není určen k tomu, aby rozvíjel pouze jedno konkrétní odvětví lidské činnosti. Strategie
místního rozvoje musí mít pro svůj vznik důvody, které pramení z více odvětví a které v sobě
integrují více oblastí činnosti. Akce a projekty obsažené v místní strategii by měly být propojeny a
koordinovány jako soudržný celek. Integrace se může týkat akcí prováděných v rámci jednoho
odvětví, všechny akce programu nebo konkrétní skupiny akcí nebo, což je nejdůležitější, zapojené
vazby mezi různými hospodářskými, sociálními, kulturními, ekologickými hráči a odvětvími.
Někdy se říká, že celek je větší než součet všech jeho částí. Mezi zásadní části nezbytné pro
realizaci celku, kterým je ve smyslu tohoto textu metoda LEADER, patří animace a vybudované
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kapacit pro práci místních akčních skupin. Integrace mezi odvětvími a aktéry je základním prvkem
metody LEADER.
„Síťování“
Síťování je jedním z hlavních principů metody LEADER. Jedná se o velmi složitý způsob
propojování cílů, nástrojů a metod prostřednictvím aktérů, který vede k realizaci způsobů
uspokojování potřeb členů venkovských komunit.
Síťování zahrnuje výměnu znalostí o dosaženýc h úspěších, zkušenostech a know- how mezi
skupinami LEADER, venkovskými oblastmi, správami a organizacemi zapojenými do rozvoje
venkova v rámci EU, ať už patří nebo nepatří přímo mezi LEADER-příjemce. Jedná se také o
přenosy dobré praxe, šíření inovací a zk ušeností získaných v rámci akcí směřujících k místnímu
rozvoji venkova.
„Spolupráce“
Spolupráce je dalším krokem, který následuje po síťování. Jde o to, že místní akční skupina
spolupracuje na realizaci společného projektu s jinou MAS, která řeší obdobné problémy, v jiném
regionu, členském státu nebo dokonce třetí zemi.
Spolupráce může napomoci místním akčním skupinám při posilování svých lokálních aktivit. Může
jim umožnit řešení některých problémů nebo přidat hodnotu místním zdrojům. Například to může
být dosažení způsobu, jak dosáhnout kritické úrovně potřebné pro zajištění životaschopnosti
konkrétního projektu nebo podpora doplňkových aktivit. Jako příklady lze uvést společný
marketing MAS z různých regionů, které se specializují na shodné produkty (kaštany, vlna, atd.)
nebo chtějí rozvíjet společné iniciativy v oblasti cestovního ruchu např. na základě obdobného
kulturního dědictví (keltské nebo románské tradice atd.).
Projekty spolupráce nevedou pouze k jednoduché výměně zkušeností. Musí zahrnovat ko nkrétní
společné aktivity, v ideálním případě srovnatelné v rámci společné struktury. V rámci programu
Leader existují dva různé typy možné spolupráce:
meziregionální spolupráce: to znamená spolupráci mezi různými venkovskými oblastmi v rámci
členských států; může probíhat mezi MAS a je také otevřena ostat ním místním skupinám
s obdobným participativním přístupem;
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nadnárodní spolupráce: to znamená spolupráci mezi MAS z alespoň dvou členských států nebo se
skupinami ze třetích zemí.
Potenciálu opatření ve sd ílení zkušeností v celém evropském venkovském prostoru a pomoc při
dosahování soudržnosti mezi různými a různorodými oblastmi musí být plně využito. Spolupráce
má velký význam zejména u přistupujících států, u kterých právě takové projekty podporují nadšen í
pro zapojování do programu LEADER a u kterých takto nabývá animace a budování kapacit zcela
nových rozměrů.
„Územní princip“
Přístup

z hlediska oblasti využívá

malé,

homogenní, sociálně soudržné území, často

charakterizované společnými tradicemi, územní identitou, pocitem sounáležitosti nebo společnými
potřebami a očekáváními, jako cílová oblast pro provádění strategie. Pokud máme takové území,
usnadňuje to rozpoznání místních silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí, vnitřního
potenciálu a identifikaci hlavních překážek pro udržitelný rozvoj.
Hledisko oblasti v podstatě znamená místní. Tento postoj je pravděpodobně účinnější než ostatní
přístupy, protože umožňuje vytvořit opatření, která jsou přizpůsobena přesněji tak, aby vyhovovaly
skutečným potřebám a místním konkurenčním výhodám. Vybraná oblast musí mít dostatečnou
soudržnost a rozhodující množství z hlediska lidských, finančních a hospodářských zdrojů na
podporu životaschopné strategie místního rozvoje. Nemusí odpovídat předdefinovaným správ ním
hranicím.

3.1.1.2 Specifické principy přijaté pro přípravu strategie
Mezi základní principy pro přípravu strategie patří:

Selský rozum
To čemu se dříve říkalo „selský rozum“ se d nes skrývá pod pojmy kreativita a inovace. Kreativitou
je to, co je opakem rutinních postupů a co se v podobě originálních myšlenek, které byly jejich
autorovi dříve neznámé, rodí v pravé mozkové hemisféře. Za inovativní postupy považujeme takové
postupy, které vznikly v oblasti vědy a výzkumu a jejichž neodmyslitelným katalyzátorem a
zaváděním do praktického užívání je podnikavost.
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(Venkovská) Finanční gramotnost
Finanční gramotnost je dnes poměrně módní pojem, pod kterým se skrývá schopnost porozumět
financím a správně s nimi umět zacházet v různých životních situacích. Také lidé na venkově by
měli být do té míry finančně gramotní, aby si uvědomovali, že půda zděděná po předcích není
přítěž, ale velmi cenný majetek, že než prodat větve z vytěženého lesa překupníkům je nejlepší
spálit je ve vlastních kamnech a že lepší je (vlastnoruč ně vypěstované) ovoce a zelenina z vlastní
zahrady než ze supermarketu.

Rozumné užívání místních zdrojů
Pro období baroka bylo charakteristické „bezodpadní“ využití místních zdrojů, dokonalá finalizace
komodit na finální výrobek bez zbytečného převážení z místa na místo, bez zbytečného plýtvání
časem a lidskými silami.

Pila, mlýn, pekárna a hospodářství pod jednou střechou, umožňovalo spalování dřevního odpadu
z pily v pekárně, kde se pekl chléb z obilí, které vyrostlo na okolních polích a bylo semleto na
mouku v mlýnu.Co se z pekárny neprodalo a z mlýna nevyužilo, skončilo ve žlabech dobytka
chovaného v hospodářství.

Mezigenerační slušnost
Zlepšení ekonomických podmínek v zájmovém území nelze provádět na úkor poškozování jeho
přírodních zdrojů. Zástupci starších generací by měli mladším předávat ne je n nahromaděný
majetek, životní zkušenosti a příběhy, ale také životní prostředí (krajinu, přírodu, vodní zdroje atd.)
v takovém stavu nebo v ještě lepším, než ve kterém je přejímali oni od svých předků.
Mezigenerační výměna zkušenosti
Pokud chceme, aby obyvatelé zájmového území byli vzdělaní, aktivní a podnikaví musíme se ve vší
vážnosti zabývat všemi možnostmi zlepšení a rozvoje podmínek celoživotního vzdělávání, které by
mělo spojovat a stát se prostředkem aktivní výměny znalostí a zkušeností mezi generacemi a vést
k její vzájemnému pochopení a spolupráci.

Neformální partnerství a spolupráce
Rámec neformálního partnerství a spolupráce patří prokazatelně k nejefektivnějším praxí ověřeným
způsobům, jak do území přinést neznámé nebo zapomenuté znalosti a postupy využívané pro
zhodnocování místních zdrojů. Příkladem je 11 projektů spolupráce, které v letech 2007 – 2014
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realizovala MAS Krajina srdce. V rámci těchto projektů byl např. rozšířen a zefektivněn infor mační
systém, byly vysázeny ovocné stromy, pořízeny technologie na zpracování ovoce, audiovizuálně
zaznamenány vzpomínky pamětníků, sebrány tradiční recepty území atd.
Spolupracovat lze se všemi partnery ze zájmového území, s tuzemskými i zahraničními mís tními
akčními skupinami a dalšími aktéry, kteří se angažují v rozvoji venkova, vysokými školami,
středními školami a výzkumnými ústavy a také s úřady a institucemi.
3.1.1.3 Cílové skupiny obyvatel
Na základě provedených analýz b yly identifikovány čtyři cílové skupiny obyvatel:


Cílová sk upina děti:

50 % dětí musí do MŠ a ZŠ z místa svého bydliště dojíždět - tyto děti nemají v místě svého
bydliště takové podmínky pro svůj rozvoj, jako jejich vrstevníci z větších sídel.


Cílová sk upina mladí lidé:

Odcházejí po ukončení středoškolského vzdělání do měst, protože v zájmovém území chybí
nabídka kvalifikovaných pracovních míst. Zpět se vrací až téměř na konci ekonomicky
aktivního období svého života.


Cílová sk upina ženy:

Nezaměstnanost u žen je v zájmovém území vyšší než u mužů, ženy se také podstatně méně
zapojují, ve srovnání s muži, do spolkových činností… Lze usuzovat, že kvalita života žen
v zájmovém území je nižší než u mužů.


Cílová sk upina senioři:

V zájmovém území jsou nedostatečně rozvinuty služby, které by umožnily seniorům důstojné
prožití závěru života.

Strategická vize, globální cíl a specifické cíle byly formulovány s přihlédnutím k identifikovaným
příčinám problémů, které se vyskytují v zájmovém území a k vytyčeným strategickým prioritám.
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3.1.2 Stanovení problémových okruhů
Na základě analýzy 1 662 problémů získaných od 435 účastníků na 50 veřejných setkáních
s občany, které proběhly na 50 různých místech v zájmo vém území, byly identifikovány čtyři
problémové okruhy.
Každý problémový okruh byl pojmenován na základě výčtu problémů, které jsou v něm zahrnuty:
„Infrastruktura“, „Zaměstnanost“, „Občanská vyba venost“ a „Mezilidské vztahy“.
ZeSchéma 2 je patrné, jak byly na základě identifikovaných problémových okruhů definovány
priority Integro vané strategie území MAS Krajina srdce pro období let 2014 – 2020.
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Schéma 2:Stanovení priorit na základě identifikovaných problémových okruhů
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3.1.3 Priority
Na základě zjištěných priorit získaných identifikací problémových okruhů byla definována vize
rozvoje území.

Priority
MAS Kra jina s rdce 2014 – 2020

1 . „S p ol ehli vá in fra struk
tu ra“
2 . „V yšší zam ěstn an
ost“
3 .“ Kva li tn í ob čan ská v yb av
en ost“
4 .“ Na d sta nda rdn í m ezi lid sk é
v zta hy“

3.1.4 Stanovení vize

Vize
MAS Kra jina s rdce 2014 – 2020

„Jdeme vpřed, pečujeme o odkaz předků, dále ho zvelebujeme a
předáváme našim dětem. Otevírá me okna dobrým myšlenkám a
nápadům a dveře všem, kdo se u nás chtějí zastavit na svých toulkách
nebo tu prožít život.“

3.1.5 Stanovení globálního a strategických cílů
Globální a strategické cíle byly formulovány na základě hlavních závěrů analytické části, zejména
části analýzy problémů a potřeb, a naplňují vizi.

Globální cíl
ISÚMAS Krajina s rdce 2014 – 2020

Naplňo váním identifikovaných potřeb zájmového území v oblasti
infrastruktury, zaměstnanosti, občanské vybavenosti a mezilidských
vztahů přispět k zastavení „odlivu mo zků“ a stárnutí obyvatel zájmového
území.
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Strategic ké cíle
ISÚMAS Krajina s rdce 2014 – 2020

SC1: Zaj i s ti t i nf r as t r ukt ur u úz e mí v souladu s pot ř e
bami oby vatel
SC2: Vy t v ář e t podmí nk y pr o z v y š ov ání z amě s t nanos t i pr os t ře
dni ct v í m ak ti v ní ho
z hodnoc ov ání mí s t ní c h z dr oj ů a r oz v oj e podnik at el s
k é ho pr ost ř e dí
SC3: Zl e pš i t obč ans k ou v y bav e nos t sí de l ze j mé na v e s
my s l u z av e de ní
c hy bě j í cí c h č i z v ý š e ní úr ov ně st áv
ají c í c h s l už e b
SC4: Budování m dobr ý c h me z i l i ds k ý c h v zt ahů př is pí v at k v
y tv ář e ní poz i ti v ní
s pol e č e ns k é at mos f é ry v z áj
mov é m úz e mí

3.1.6 Specifické cíle a opatření
Splnění strategických cílů bude dosaženo splněním uvedených specifických cílů strategie, které
naplňují jejich opatření. V rámci uvedených opatření jsou barevně vyznačena ta, které bude možné
realizovat s podporou relevantních opatření P RV, IROP a OP Z.
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Tabulka 102: Specifická opatření

StrateNázev
SpeciOpatření
gický strategického fický Název specifického cíle
č.
cíl č.
cíle
cíl č.

1

Zajistit infrastrukturu území v souladu s potřebami obyvatel

1.1.1

1.1

Přispět ke zlepšení
čistoty povrchových a
podzemních vod
zajištěním důsledného
čištění komunálních
odpadních vod

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.2.1

1.2

Zlepšit dostupnost
místních cílů
prostřednictvím
opravených stávajících
a nově vybudovaných
komunikací

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Název opatření

Realizace malých pozemkových úprav v rozsahu nezbytném pro
realizaci plánu společného zařízení – ČOV
Zpracování projektové dokume ntace pro výstavbu ČOV a
kanalizačních systémů
Zpracování projektové žádosti do OP
Výstavba nových a rekonstrukce stávajících centrálních ČOV
Zlepšení technických parame trů čištění odpadních vod u stávajících
centrálních ČOV
Podpora zřizování individuálních a skupinových domovních ČOV
Podpora tematické osvěty a environme ntální výchovy zejména
žáků základních škol
Realizace malých pozemkových úprav v rozsahu nezbytném pro
realizaci plánu společného zařízení – zpevně né a nezpevně né
komunikace
Zpracování pasportů komunikací včetně posouzení kvality
konstrukce vozovek
Příprava seznamu oprav komunikací dle stanovených priorit
Budování a obnova doprovodné infrastruktury včetně ozeleňování
v blízkosti komunikací
Zpracování projektové dokume ntace- dopravní infrastruktura
Zpracování projektové žádosti pro dotační programy
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1.2.7

1.2.8

1.3.1

1.3

Zajistit dostatek kvalitní
pitné vody pro všechny
obyvatele území

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4.1

1.4.2

1.4

Vytvořit podmínky pro
zajištění estetického
vzhledu veřejných
prostranství a s tím
související údržby
veřejné zeleně

1.4.3

1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9

1.5

Vytvářet účinný tlak na
zajištění zlepšení

1.5.1

Rekonstrukce starých a výstavba nových místních a účelových
komunikací
Osvěta zaměřená na nezbytnost pořizování a aktualizace pasportů
místních komunikací, šetrné užívání místních a účelových
komunikací řidiči velké zemědělské i nezemědělské techniky
Osvěta zaměřená na proble matiku ekonomiky a kvality užívání
zdrojů a zařízení určených pro zásobování obyvatel pitnou vodou
Hydrogeologický průzkum úze mí
Výstavba a rekonstrukce vodovodu
Zpracování projektové žádosti pro OP
Komplexní projektová příprava
Kontrola vydatnosti a kvality individuálních zdrojů pitné vody
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace veřejného
prostranství (komunitní plánování)
Osvěta zaměřená na zapojování laické veřejnosti (spolků a
jednotlivců) do zlepšování estetického vzhledu ve řejných
prostranství
Realizace malých pozemkových úprav v rozsahu nezbytném pro
realizaci plánu společného zařízení – zajištění estetického vzhledu
veřejných prostranství
Spolupráce s odborníky z oblasti zahradnictví a zahradní
architektury
Zapojování odborných partne rů do projektu – veřej ná prostra nství
Příprava technické části dokumentace - veřejná prostranství
Zpracování projektové žádosti pro dotační programy
Rekonstrukce a doplnění stávajících a budování nových ve řejných
prostranství
Pořizování prostředků pro údržbu ve řejných prostranství
Zpracování pasportů komunikací včetně posouzení kvality
konstrukce vozovek
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technického stavu a
údržby komunikací ve
vlastnictví Jčkú a Sčkú

1.5.2

1.5.3
1.6.1

1.6

Podporovat využití
budov a nemovitého
majetku

1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7.1
1.7.2

1.7

Zvýšit využití rybníků
pro rekreační účely

1.7.3
1.7.4
1.7.5

2

zvyšování zaměstnanosti
prostřednictvím
aktivního zhodnocování
místních zdrojů a
rozvoje podnikatelského

1.7.6
2.1.1

2.1

Podporovat rozvoj
řemeslných dovedností,
manuálních zručností a
podnikatelského
myšlení obyvatel

2.1.2
2.1.3
2.1.4

Vytváře ní podmínek meziobec ní spolupráce pro nastavení
komunikace s Jčkú a Sčkú ve věci zajištění zlepšení technického
stavu a údržby poze mních komunikací
Zapojování široké veřejnosti do procesu příprav hromadných
žádostí zaměřených na zlepšení technického stavu komunikací ve
vlastnictví krajů
Pasportizace nevyužitých budov a objektů
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektů
využití budov a ne movité ho majetku
Komplexní projektová příprava
Zpracování projektové žádosti pro OP
Rekonstrukce budov a objektů
Aktualizace pasportů rybníků
Kategorizace a příprava provozních řádů a manipulačních řádů
rybníků s cílem podpořit jejich rekreační využití
Přizpůsobení hospodaření na rybnících místním přírodní m
podmínká m
Příprava technické části dokumentace včetně rozboru a návrhu
způsobu ulože ní sedimentů
Zpracování projektové žádosti pro OP - odbahnění a stavební
úpravy pro instalaci
Rekonstrukce rybníků a čištění jejich přítoků
Zakládání, obnova a rekonstrukce hos podá řského záze mí při MŠ a
ZŠ
Exkurze v podnikatelských a řemeslnických provozech
Vyhledávání místních leaderů ve všech oblastech podnikání a
zajištění jejich propagace (motivace)
Zajištění praktického vyuč ování a zácviku žáků, studentů a
absolventů v místních podnicích
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2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2

2.2

Vytvářet podmínky pro
vznik nových místních

2.2.3

výrobků a služeb

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

2.3

Vytvářet vhodné
podmínky pro rozvoj
regionálního značení a
certifikaci místních
výrobků a služeb a pro
jejich marketing a
distribuci

Podpora rozvoje stávajících a vzniku nových krátkých
potravinových řetě zců
Legislativní, ekonomické a hygienické poradenství ve věci prodeje
místních potravin
Vzdělávací programy pro stávající a potenciální produce nty
místních potravin, dalšího zboží a služeb
Profesionalizace místních výrobců a poskytovatelů služeb
Podpora sociálních podniků
Uplatňová ní inovačních procesů při výrobě a zpracování místní
produkce
Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb

2.3.2

Propagace obcí v souvislosti s nabídkou místních výrobků a služeb
Preze ntace nabídky výrobků a služeb ze zájmového úze mí na
regionálních, národních a mezinárodních veletrzíc h a výstavách
Propagace nabídky zájmového úze mí uživatelům dálnice D3 a
dalších významných silničních tahů

2.3.3
2.3.4
2.3.5

2.3.7
2.4

Příprava a realizace akcí zaměřených na zviditelnění příležitostí
místního trhu práce
Sestavení a aktualizace databáze místních výrobků a služeb

2.3.1

2.3.6

Rozvíjet cestovní ruch se
zaměřením na využití
zdrojů zájmového

Vznik databáze a zajištění aktualizace místních brigádních
příležitostí + pracovních

2.4.1
2.4.2

Spolupráce s dopravci při marketingové m pokrytí dopravních tras a
uzlů
Zajištění distribuce místní produkce
Prodej místního zboží v kame nných obchodech a realizace
regionálních prodejních řetě zců a tržnic
Tvorba originálních produktů cestovního ruchu
Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocováním místních
zdrojů - podpora agroturistiky
177

území

2.4.3
2.4.4
2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.5

Podporovat aktivity
spojené s rozvojem
ovocnářství a
zahradnictví a
zpracováním ovoce na
finální produkt

2.5.4

Nepotravinářské využití produkované ho ovoce – OPATŘENÍ
ZRUŠENO

2.5.5

Profesionalizace producentů ovoce, zahradnické produkce a další
vybra né země děls ké produkce

2.5.6

Osvěta a zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace
proje ktů (komunitní plánování)- ovocnářství

2.5.7

Odborná školení a besedy - spolupráce s odborníky z oblasti
zahradnictví, ovocnářství a zpracování ovoce

2.5.8

Výstavba nových a obnova stávajících skladovacích kapacit pro
skladování zahradnické a ovocnářské produkce

2.5.9

Vytváře ní podmínek pro společnou realizaci ovocnářské produkce
a dalších místních zemědělských komodit

2.6.1

2.6

Podporovat aktivity
směřující ke zpracování,
k vyššímu zhodnocení v
místě vytěžené dřevní
hmoty

Zlepšení kvality služeb v oblasti CR
Využívat stávající i potenciální aktivity cestovního ruc hu jako
součásti marketingu a příležitosti pro distribuci místních výrobků a
služeb
Obnova stávajících a výsadba nových ovoc ných dřevin
Vyhledávání a uplatňování nových druhů ovoce a zeleniny v
místních podmínkách
Řešení problémů spojenýc h se sklizní ovoce

2.6.2
2.6.3
2.6.4

Spojování menších vlastníků lesů ke společnému uplatňování
inovativních technologií ve výrobě a následnému odbytu v místě
vytěže né dřevní hmoty
Rozvoj těžby, zpracování a distribuce v místě vytěženého
palivového dřeva
Podpora využití odpadního dřeva po těžbě k ene rgetickému využití
v místních podmínkách
Zlepšení technického stavu lesní infrastruktury
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Zlepšit občanskou vybavenost sídel zej ména ve smyslu zavedení chybějících či zvýšení úrovně stávajících
služeb

3

3.1.1

3.1

Vytvořit podmínky pro
zvýšení dosažitelnosti
blízkých cílů

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2.1
3.2

Vytvořit vhodné
podmínky pro rekreační
koupání

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1

3.3

Zajistit vhodné
podmínky pro
provozování
sportovních a
rekreačních aktivit

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

Zajistit vhodné
podmínky pro život

3.4.1

Koncepční přístup k proble matice dopravní obslužnosti zájmového
území
Pořizování dopravních prostředk ů pro doplňkovou dopravu
Komunikace pro bezmotorovou dopravu
Rozvoj hromadné dopravy
Rozvoj informačních dopravních systémů pro opti malizaci využití
spojů všech druhů dopravy
Podpora společného sdílení primárních mobilních prostředků
Využití stávajících i nových spojů hromadné dopravy pro zajištění
snazší dostupnosti cílů sportovního a rekreačního využití v
zájmové m úze mí (skibus, cyklobus apod.)
Podpora vzniku plováren a doprovodného zařízení pro provozování
rekreačního koupání a vodních sportů na k tomu určených vodních
nádržích a rybnících (zajištění např. toalet, snadného přístupu k
vodě, laviček, odpad. košů …)
Biologické čištění rekreačních vod
Zajištění spojů hromadné dopravy v návaznosti na vodní turistiku
Informační systém o možnosti provozování rekreačního koupání a
vodních sportů
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektů
(komunitní plánování)
Rozvoj stávajících a vznik nových informačních systémů využití
sportovišť
Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových zaříze ní pro
relaxaci v lese
Podpora vzniku vícegeneračních sportovišť
Podpora vzniku nových a obnova inventá ře stávajících půjčoven
sportovního vybavení
Grantové systémy obcí malého rozsahu určené na podporu
společenského a kulturního vyžití obyvatel
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venkovských komunit
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.5

Zajistit vhodné
podmínky pro rozvoj
spolkové činnosti

3.5.1
3.5.2
3.6.1

3.6

Vytvořit podmínky pro
zásobování obyvatel
potravinami

3.6.2
3.6.3
3.7.1

3.7

Vytvořit podmínky pro
vzdělávání obyvatel a
zajištění péče o rodinu

3.7.2
3.7.3

3.7.4

Rozvoj stávajících a vznik nových informačních systémů zaměře
ných na společenské a kulturní vyžití obyvatel zájmové ho území
Rekonstrukce kulturních domů a obdobnýc h zařízení
Tvorba podmínek pro společné užívaní společenských a kulturních
zařízení
Podpora víceúčelovosti a snadné dostupnosti společenských a
kulturních zaříze ní
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektů
(komunitní plánování) – společenské a kulturní aktivity
Grantové systémy obcí malého rozsahu určené na podporu rozvoje
spolkové činnosti v zájmové m úze mí
Vybavení a rekonstrukce stávajících kluboven a dalších prostor
užívaných pro spolkovou činnost
Zřizování obchodů a výdejních míst pro zásobování obyvatel
potravinami a zboží m běžné spotře by
Podpora pojízdné ho prodeje – pořizování víceúčelových
dopravních prostře dků na rozvoz a prodej potravin a zboží běžné
spotřeby
Zřizování stanovišť pro mobilní prodej
Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávacích
potřeb obyvatel
Podpora vzniku alternativních možností přípravy dě tí pro úspěšné
zapojení do školního vzdělávání – PŘÍMÁ NÁVAZNOST NA
OPATŘENÍ 2.1.1.
Zajištění péče o rodinu
Podpora dobrovolnických činností zamě řených na kvalitní tráve ní
volného času předškoláků
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4

Budováním dobrých mezilidských vztahů přispívat k vytváření pozitivní společenské atmosféry v
zájmovém území

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1

Podporovat spolkové
aktivity směřující k
posilování sociálních
vazeb v území

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.2.1

4.2

Podporovat aktivity
směřující ke
smysluplnému trávení
volného času dětí a
mládeže

4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

4.4

Podporovat aktivity
zaměřené na výchovu a
rozvoj schopností
předškoláků

4.3.1

Podporovat aktivity
zaměřené na rozvoj
lokálního patriotismu a
dalšího vzdělávání

4.4.1
4.4.2

4.3.2
4.3.3

4.4.3

Vyhledávání, motivace a vzdělávání vedoucích mládeže.
Akce zaměře né na podporu společných aktivit dětí a mladých lidí
Podpora realizace akcí, do kterých s e zapojují místní a chalupáři
Výstavy a další akce zaměřené na podporu rozvoje manuální
gramotnosti a využití místních zdrojů
Podpora kulinářských akcí
Akce spolků zaměře né na pořádá ní kulturních a společenských akcí
určenýc h pro širokou ve řejnost
Zapojování veřejnosti do procesu přípravy a realizace projektu společenské a kulturní akce
Kurzy bezprostředně spojené s problematikou a tématy života na
venkově
Vyhledávání, motivace a vzdělávání instruktorů, ve doucích
mládeže, animátorů atd.
Aktivní vyhledávání talentů
Krátkodobé kurzy pro dě ti zaměře né na rozvoj manuální
gramotnosti a dalších nezbytných dove dností a znalostí
Kurzy „přeži tí na venkově“ pro děti
Podpora společných aktivit pro zapojování a spolupráci rodičů a
dětí
Příprava a realizace táborů pro rodiče s dětmi
“Školičky“ – intenzivní výuka osvojování schopností a dovedností
dítěte s individuálním lektore m
Tvorba a výroba lokálních učebnic a školních pomůcek
Zapojování dětí a mládeže do celoživotního vzdělávání dospělých
Zapojování místních lektorů do celoživotního vzdělávání dětí i
dospělých
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dospělých

4.5

Podporovat aktivity
zaměřené na zvýšení
kvality života obyvatel
využívajících sociální
služby

4.6

Podporovat aktivity
zaměřené na zvýšení
dosažitelnosti zdravotní
péče a uplatnění
zdravého životního
stylu v životě obyvatel

4.4.4

Zakládání komunitních škol

4.5.1

Aktivní setkávání seniorů

4.5.2

Rozvoj sociálních služeb založených na osobní m kontaktu

4.6.1

Osvěta zaměřená na zdravý životní styl
Kurzy pří rodního léčitelství – využití léčivých bylin
První zdravotnická pomoc

4.6.2
4.6.3
4.6.4

4.7.2
4.7.3

Venkovní areály (venkovní posezení, venkovní kulinářské zázemí,
parkety, jeviště…)
Kvalitní kulturní a sportovní akce
Vyhledávání kvalitních trené rů, animátorů tráve ní volného času

4.7.4

Podpora „živých“ zahrad

4.7.1
4.7

PRV
IROP
OPZ

Podporovat aktivity a
zajistit vybavenost pro
realizaci kvalitního
sportovního a
kulturního vyžití

Aktivita zaměře ná na zvýšení dosažitelnosti zdravotní péče i v
malých sídlech

XXX
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3.1.7 Opatření pro celou strategii
Kompletní

se znam

navržených

opatření

v

ISÚ

je

k dispozici

na:
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3.1.8 Opatření realizovaná v rámci SCLLD
V této kapitole je uveden pouze výběr těch opatření SC LLD, která lze financovat s podporou
programu PRV, OP Z a IROP . Jedná se tedy o výběr opatření, která budou v zájmovém území
prostřednictvím vybraných projektů realizována, čímž bude dosaženo parciální realizace 2., 3. a 4.
strategického cíle.
2 Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím ak tivního
zhodnocování místních zdrojů a rozvoje podnikatelského prostředí

2.1 Specifický cíl: Podporovat rozvoj ře meslných dovedností, manuálních zručností a
podnikatelského myšlení obyvatel

Specifický cíl je zaměřen na vytváření vhodných podmínek pro uplatnitelnost obyvatelna
místním trhu práce ve smyslu získání vhodných pracovních návyk ů, zk ušeností a
podnikatelského myš lení.
2.1.2 Exk urze v podnikatelských a řemeslnických provozech

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na zvýšení povědomí obyvatel zájmového územío různých výrobních i
nevýrobních procesechve výrobních podnicích, řemeslných dílnách a ve službách.

Je požadována lepší orientace obyvatel v oblasti výrobních i nevýrobních postupů a zvýšení
povědomí o oborech požadovaných místním trhem práce. Podporovány budou exkurze s ukázkami
výrobních procesů a postupů v podnikatelských provozech (řemesla, zemědělství, strojírenství,
plastikářství atd.), řemeslných dílnách a dalších službách.
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2.1.3Vyhledávání místních leaderů ve všech oblastech podnikání a zajištění je jich propagace
(motivace)

FICHE 8

Je požadováno zajištění přehledu a propagace kvalit šikovných podnikatelů, kteří uplatňují své
schopnost v oblasti průmyslové výroby, zemědělství, řemesel a služeb. Měli by být nalezeny takoví
místní podnikatelé - osobnosti- kteří by se stali dostatečně inspirativními vzory pro nastupující
mladou generaci zejména ve smyslu přípravy pro nástup, pře vzetí a další rozvoj místního
„podnikatelského prostředí“.
Podporovány budou kurzy - „podnikatelské přípravky“, přednášky, besedy, příprava a výroba
tištěných propagačních a učebních materiálů a také neformální setkávání místních leaderů v oblasti
podnikání s nastupující generací.

2.1.5Vznik databáze a zajištění aktualizace místních brigádních a pracovních
příležitostí

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na vytvoření a zajištění provozu databáze místních brigádnických příležitostí,
aby měli mladí lidé možnost nejen s i přivydělat v místě svého bydliště ale zejména proto, aby
získali nezbytné pracovní zkušenosti a návyky a seznamovali se s potřebami místního trhu práce.
Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které zajistí vytvoření a
udržitelný rozvoje databáze místních brigádnických příležitostí pro mladé lidi.

2.1.6 Příprava a realizace akcí zamě řených na zviditelnění příležitostí místního trhu práce
FICHE 8
Opatření je zaměřeno na přípravu a realizaci akcí zaměřených na prezentaci schopností a
dovedností místních podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou akce, které se stanou vhodnou
platformou pro prezentaci činnosti místních podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.
Podporovány budou výstavy, prodejní burzy, expozice a prodejní akce (trhy, tržnice… ) tematicky
zaměřené na přehlídku schopností a dovedností místních podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů.
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2.2Specifický cíl: Vytvářet podmínky pro vznik nových místních vý robk ů a služeb

Specifický cíl je zaměřen na vytváření vhodných podmínek zaměřených na podporu
zakládání a rozvoje v zájmové m území chybějících či ome zených služeb a u malých výrobních
provozů ze jména na vyšší míru zhodnocení místních zdrojů (dřevo, ovoce a další zemědělské
komodity).
2.2.1Sestavení a aktualizace databáze místních výrobk ů a služeb

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na zviditelnění místních výrobků a služeb ve smyslu vytvoření jejich
aktualizovaných soupisů a personifikace.

Je požadováno zajištění vzniku a udržitelného rozvoje databáze místních výrobků a služeb (jako
součást komplexního informačního systému o území). Podporováno bude vytvoření včetně
aktualizace elektronické databáze místních výrobků a služeb.

2.2.2 Podpora rozvoje stávajících a v znik u nových k rátkých potravinových řetězců

FICHE 2 a 8

Opatření je zaměřeno na podporu místních výrobců potravin (potravinářů) a zpracovatelůprimární
zemědělské produkce (zemědělců) na finální potravinářský produkt včetně uváděnítohoto zboží na
trhy.

Je požadováno zajištění modernizace stávajících a vzniku nových stavebně provedených
atechnologicky vybavených provozů pro výrobu místního potravinářského zboží a jehouvádění na
trhy v souladu s aktuálními legislativními požadavky. Podporovány budoustavební úpravy a
dodávky technologií nezbytných pro výrobu místních potravinářskýchvýrobků (mlékárna, sýrárna,
jatka, výroba krmiv, mlýn apod.) a dále bude podporovánopořízení vybavení pro uvádění takto
vyrobených potravin na trhy.
2.2.3Legislativní, ekonomické a hygienické poradenství ve věci prode je místních potravin
FICHE 8
Opatření je zaměřeno na podporu místních výrobců a zpracovatelů potravin ve smyslu
bezproblémového chodu jejich provozoven prostřednictvím zajištěného legislativního,
ekonomického a hygienického poradenství.
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Je požadováno kvalitní legislativní, ekonomické a hygienické poradenství pro výrobce potravin,
kteří využívají pro jejich výrobu převážně místní zdroje. Podporovány budou všechny dostupné
formy individuálního (konzultace, atd.) a kolektivního poradenství
(semináře, přednášky, workshopy atd.) pro místní výrobce potravin.

2.2.4Vzdělávací programy pro stávající a potenciální producenty místních potravin, dalšího
zboží a služeb

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na podporu všech místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb ve
smyslu zvyšování motivace k podnikání, udržení růstu jejich aktivit a konkurenceschopnosti
prostřednictvím zvyšování jejich kvalifikační úrovně a odbornosti.

Jsou požadovány kvalitní vzdělávací programy, které zajistí zvýšení motivace, kvalifikační
úrovně a odbornosti místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb. Podporovány budou
všechny dostupné formy vzdělávacích programů včetně programů, které budou realizovány s
využitím informačních technologií.

2.2.5 Profesionalizace místníc h výrobců a poskytovatelů služeb

FICHE 4

Opatření je zaměřeno na podporu všech místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služebtj.
včetně

začínajících

prostřednictvím

zakládání

nových

provozoven,

stavební

rekonstrukceprovozoven stávajících, včetně vybavení pro vozoven stroji a technologickým
zařízením.

Podporovány budou

takové

projekty,

jejichž součástí budou aktivity,

které

povedou

k zajištěnítakové technologické úrovně provozů místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů
služeb,aby byla zajištěna konkurencesc hopnost těchto malých podniků a byly vytvářeny
podmínkypro

vznik

nových

pracovních

příležitostí

v

zájmovém

území.

Podporováno

budetechnologické a strojové vybavení, výstavba nových a zejména rekonstrukce stávajícíchprostor
pro podnikání.

FICHE 13 a 16
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2.2.6Podpora sociálních podnik ů
Opatření je zaměřeno na podporu všech místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb, kteří
podnikají nebo hodlají podnikat v režimu sociálního podniku.

Podporovány budou projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou k za jištění takové
technologické

úrovně

konkurenceschopnost

provozu
výrobců,

místních
řemeslníků

sociálních
a

podniků,

poskytovatelů

služeb.

aby

byla

zajištěna

Podporováno

bude

technologické a strojové vybavení, výstavba nových a zejména rekonstrukce stávajících prostor pro
sociální podnikání. Dále budou podporovány projekty neinvestičního charakteru: osobní náklady,
tzn. náklady na zaměstnance-klienty sociálních podniků, jejich odborný dozor a další personální
zajištění jejich chodu.
2.3Specifický cíl: Vytvá řet vhodné podmínky pro rozvoj regionálního značení a certifikaci
místních výrobk ů a služeb a pro je jich marketing a distribuci

Specifický cíl je zamě řen na vytváření vhodných podmínek zaměřených na podporu a rozvoj
regionálního značení, certifikace místních výrobků a služeb, marketingových ak tivit až do
fáze zak ládání k rátkých obchodních řetězců zabývajících se prodeje m místních produktů
jako ne jvhodně jšího způsobu propagace zájmového úze mí.

2.3.1Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výro bků a služeb

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit spojených se značením a certifikací místních výrobků a
služeb.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou ke značení
anebo certifikaci místních zejména potravinářských výrobků a služeb a dále projekty zaměřené na
rozvoj již značených produktů a služeb včetně zajištění jejich propagace.

2.3.2Propagace obcí v souvislosti s nabídkou místních výrobk ů a služeb

FICHE 7

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit spojených s propagací obcí zapojených do zájmového
území v přímé souvislosti s nabídkou místních výrobků a služeb.
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Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, jejichž součástí bude v
souvislosti s nabídkou místních výrobků a služeb bezprostředně spojena propagace obcí
(spojení názvu obce s výrobkem) zapojených do zájmového území
2.3.3 Prezentace nabídky výrobk ů a služeb ze zájmového úze mí na regionálních, národních a
me zinárodních veletrzích a výstavách

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na nabídku místníc h výrobků a služeb na regionálních, národních a
mezinárodních veletrzích a výstavách.
Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí bude přímá prezentace tj. aktivní účast
místních výrobců a poskytovatelů služeb na regionálních, národních mezinárod ních veletrzích a
výstavách (přímá účast na akcích tohoto typu), případně na dalších předváděcích akcích
realizovaných v rámci projektů spolupráce MAS nebo projektů přeshraniční spolupráce
2.3.4Propagace nabídky zájmového úze mí uživatelům dálnice D3 a dalších významných
silničních tahů

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit spojených s propagací místních výrobků a služeb v úseku
dálnice D3 a dalších významných silničních tahů, který prochází zájmovým územím.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, jejichž bezprostřední součástí
bude jakýkoliv druh propagačních aktivit místních výrobků a služeb, které proběhnou (akce, živé
obrazy…) či budou instalovány (reklamní tabule, předměty či objekty) v blízkosti úseku dálnice D3
a dalších významných silničních tahů, který bezprostředně prochází zájmovým územím.

2.3.6Distribuce místní produkce
Opatření

je

zaměřeno

na

FICHE 7 a 8
podporu aktivit

spojených

s

vytvořením

a

rozvojem

krátkýchdodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu
Podporovány budou takové projekty, jejichž bezprostřednísoučástí bude začlenění prvovýrobců do
dodavatelských řetězců, potažmo posílení jejichkonkurenceschopnosti. Může se jednat o společný
prodej v místní prodejně, společný prodejze dvora, společná organizace přímého prodeje
spotřebiteli (tzv. bedýnkový prodej), společnáorganizace prodeje velkoodběratelům, podpora
venkovských maloobchodních řetězců, obecních prodejen, tržnic apod.
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2.3.7 Prodej místního zboží v kamenných obchode ch a realizace regionálních prode jních
řetězců a tržnic

FICHE 8

viz Opatření 2.3.6
2.4Specifický cíl: Rozvíjet cestovní ruch se zamě řením na využití zdrojů zájmového území

Specifický cíl směřuje k rozvoji originálních produktů cestovního ruchu, které vzniknou se
zapracováním inovačních prvk ů.Nezvyklé produkty CR by měly napomoci ze jména ke
zviditelnění zájmového území, jako úze mí vhodného pro relaxaci a turistik u.

2.4.1Tvorba originálních produktů cestovního ruchu

FICHE 8

Opatření je zaměřeno přípravu a realizaci produktů cestovního ruchu, zaměřených na zvýšení
atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a
přírodního dědictví v udržitelné formě, důraz je přitom kladen na vysokou míru inovace vyjádřenou
mottem: „Děláme to jinak, než to dělají jinde.“

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí bude příprava a realizace originálních
produktů cestovního ruchu (využití moderních informačních produktů a technologií, originální
způsoby představení území, originální pr ůvodcovství územím, šetrné způsoby dopravy, zpřístupnění
kulturních památek, zviditelnění místních produktů a podpora rozvoje regionálního značení…).
Podporována bude realizace takových projektů, které budou zaměřeny na originální a zároveň
udržitelné zhod nocení kulturního (kulinářství, pivovarnictví, kulturní akce) a přírodního dědictví
zájmového území.
2.4.2 Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocováním místních zdrojů -podpora
agroturistiky

FICHE 5 a 8

Opatření je zaměřeno na využití procesů zhodnocování místních zdrojů pro přípravu
produktůcestovního ruchu zaměřených na znalostní a zážitkovou agroturistiku na venkově.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které budou zahrnovatpřípravu
a realizaci originálních produktů cestovního ruchu z oblasti znalostní a zážitkovéturistiky, kdy
účastník zažije „na vlastní kůži“ pocit „z dobře odvedené práce“ (pomoc přikaždodenním chodu
farmy, osvojování lidových řemesel. Typy projektů: rekonstrukce venkovských objektů vhodných
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pro rozvoj agroturistiky (ubytování, stravování, rekreační aktivity – např. jízdárny, půjčovny
sportovních potřeb… ).
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2.4.3 Zlepšení kvality služeb v oblasti CR

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na zlepšení kvality služeb v oblasti CR prostřednictvím pořádání
rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, a také rozšiřováním značení služeb regionální značkou
(Toulava-regionální produkt) a značkou kvality (Český systém kvality služeb). V zájmovém území,
které má významný potenciál k růstu v oblasti cestovního ruchu, chybí dostatečný počet
kvalifikovaných pracovních sil pro tento obor.

2.4.4 Využívat stávající i potenciální aktivity cestovního ruchu jako součásti marketingu a
příležitosti pro distribuci místních výrobk ů a služeb

FICHE 8

Opatření je zaměřeno na vznik sítě multifunkčních center využívajících informační a rezervační
systémy, která bude koncentrovat aktivity vedoucí k posílení informovanosti o regionu, k distribuci
místních výrobků, ke zvýšení informovanosti o regionu a dále aktivity, které dnes území postrádá
(např. půjčovny elektrokol, expozice se specifickým zaměřením v úzké souvislosti s regionem např.
včelařství, cyklistika, spolková činnost… Informační centra budou zajišťovat propagaci regionu
Toulava.

Podporovány budou zejména projekty, u kterých bude docházet k překryvu aktiv it v oblasti CR s
vytvořením a rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností v
místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

2.5 Specifický cíl: Podporovat aktivity spojené s rozvoje m ovocnářství a zahradnictví a
zpracováním ovoce na finální produk t
Specifický cíl je zamě řen na rozvoj ovocnářství a zahradnictví v zájmovém úze mí od obnovy
stávajících a výsadby nových ovocných dřevin, budování záze mí pro ovocnářské a
zahradnické aktivity, zpracování ovoce a zeleniny na finální produk t, řešení problémů se
sklizní a nedostatkem vhodných skladovacích kapacit, prodeje m ovoce a zeleniny a z nich
vyrobených potravinářských produktů až po profesionalizaci ovocnářů a zahradníků a
aktiv ní zapojování laické veřejnosti do této proble matiky.

2.5.5 Profesionalizace producentů ovoce, zahradnické produkce a další vybrané zemědělské
produkce

FICHE 1

Opatření je zaměřeno na podporu aktivit, které budou směřovat k profesionalizaci pěstitelůovoce a
zahradnických komodit (zelenina, školkařské výpěstky apod.)
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Podporovány budou
k rozvojiovocnářství,

takové

projekty,

zahradnictví,

jejichž součástí budou aktivity,

pastevního

které

odchovu a skladování sena

povedou

v zájmovém

území.Podporována bude realizace takových projektů, v rámci kterých budou budovány investice
donosných

konstrukcí

trvalých

kultur,

investice

do

staveb

pro

zahradnictví,

pořízení

speciálníchmobilních strojů (výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven a
dalšíchzahradnických staveb včetně souvisejících technologií) a výstavby a rekonstrukce pastevních
areálů a rekonstrukce kapacit pro skladování sena.
2.6Specifický cíl: Podporovat ak tivity smě řující ke zpracování, k vyššímu zhodnocení v místě
vytěžené dřevní hmoty
Specifický cíl je zamě řen na řešení proble matiky spojování menších vlastník ů lesů ke
společnému zpracování a prode ji dřevní hmoty včetně energetického využití odpadní dřevní
hmoty v místních podmínkách a ke zlepšení technického stavu lesníinfrastruktury.

2.6.4Zlepšení technického stavu lesní infrastruktury

FICHE 3

Opatření je zaměřeno na podporu zlepšení technického stavu lesní infrastruktury.
Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí bude zlepšení kvality stávajících nebo zvýšení
hustoty lesních cest (budo vání nových lesních cest včetně doprovodné infrastruktury).
3 Strategický cíl: Zlepšit občanskou vybavenost sídel ze jména ve smyslu zavedení chybě jících
či zvýšení úrovně stávajících služeb

3.1 Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro zvýšení dosažitelnosti blízkých cílů

Specifický cíl s měřuje prostřednictvím využití alternativních způsobů hromadné dopravy ke
koncepčnímu zajištění dosažitelnosti blízkých cílů pro obyvatele zájmového úze mí.

3.1.4 Rozvoj hromadné dopravy

FICHE 11

Opatření je zaměřeno na řešení potřeb rozvoje hromadné dopravy s využitím dopravních
prostředků.
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Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou kpořizování a
uvádění do provozu dopravních prostředku na alternativní pohon včetně pořízenínezbytné
infrastruktury (dobíjecí stanice, plnící stanice, atd.).

3.3Specifický cíl: Zajistit vhodné podmínky pro provozování sportovních a rekreačních
aktivit
Specifický cíl je zamě řen na zajištění vhodných podmínek pro s portovní a rekreační ak tivity
obyvatel zájmového území ve smyslu zapojování komunit do přípravy projektů, do budování,
obnovy a vybavení sportovních zařízení a půjčoven sportovního vybavení i vznik u
odpovídajících informačních systémů.

3.3.3 Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových zařízení pro relaxaci v lese

FICHE 6

Opatření je zaměřeno na rozšiřování a modernizaci stávajících a vznik nových sportovišť a dalších
rekreačních a relaxačních prvků vybudovaných na lesních pozemcích.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou k pořízenía
uvedení do provozu lesních sportovišť (rekonstrukce i výstavbanových), naučných stezek,
odpočinkových míst apod.

3.3.4Podpora vznik u vícegeneračních sportovišť

FICHE 6

Opatření je zaměřeno na vznik nových vícegeneračních sportovišť.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou k výstavbě a
vybavení vícegeneračních sportovišť pro různé věkové skupiny dětí, mládeže a dospělých.

3.7 Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro vzdělávání obyvatel a za jištění péče o rodinu
Specifický cíl je zamě řen na řešení problematiky vzdělávání a celoživotního učení obyvatel a
zajištění péče o rodinu.
3.7.1 Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb obyvatel
FICHE 8, 9 a 10

193

Opatření je zaměřeno na stavební úpravy a vybavení vzdělávacíchzařízení včetně zřizování
vzdělávacích zařízení (učeben) urče ných pro celoživotní vzdělávání obcích, kde není základní
škola.

Podporovány budou takové projekty, jejichž součástí budou aktivity, které umožní využívatpro story
v ZŠ, MŠ a dalších prostor pro vzdělávání obyvatel zájmového území.

3.7.3 Zajištění péče o rodinu

FICHE 14

Opatření je zaměřeno na podporu zakládání rodičovských center, jako míst, která neslouží
prosetkávání pouze dětí, a také jejich rodičů, dále také na podporu pracujících rodičů a upevnění
jejich role na trhu práce či na jejich návrat na trh práce, kde podpora spočívá v zajištění hlídání dětí
v různých formách řešení od firemních školek po dětské skupiny, hlídání v soukromí apod.

Podporovány

budou

takové

projekty,

jejichž

součástí

budou

aktivity,

které

umožní

založenírodičovského centra (stavební úpravy, pořízení zařízení a vybavení).

4 Strategický cíl:B udováním dobrých mezilidských vztahů přispívat k vytváření pozitivní
společenské atmosféry v zájmové m území

4.5 Specifický cíl: Podporovat aktivity zamě řené na zvýšení kvality života obyvatel
využívajících sociální služby
Specifický cíl je zaměřen na zvýšení kvality života obyvatel využívajících sociální služby
žijících v zájmovém úze mí.

Průměrný věk obyvatel obcí trvale roste. Budou podporovány aktivity, které povedou k rozšiřování
či zakládání služeb osobní asistence, odlehčovací služby a podpory samostatného bydlení.
Podporovány budou také aktivity zaměřené na zvýšení frekvence setkávání dotče ných cílových
skupin.

4.5.2Rozvoj sociálních služeb založených na osobním kontaktu

FICHE 12 a 15

Opatření je zaměřeno na pomoc cílovým skupinám využívajících sociální služby.
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Podporovány budou investiční (komunitní centra, sklady, kanceláře, klubovny, učebny, mobiln í
prostředky, tec hnické pomůcky a vybavení atd.) a neinvestiční projekty (osobní náklady na
pečovatele a sociální pracovníky, poradce v sociální oblasti. Upřednostňovány budou projekty,
které zahrnou území více obcí.

3.1.9 Opatření určená k realizaci v rámci SCLLD
2.1.2 Exkurze v podnikatelských a řemeslnických provozech
2.1.3 Vyhledávání místních leaderů ve všech oblastech podnikání a zajištění jejich propagace
(motivace)
2.1.5 Vznik databáze a zajištění aktualizace místních brigádních a pracovníchpříležitostí
2.1.6 Příprava a realizace akcí zaměřených na zviditelnění příležitostí místního trhu práce
2.2.1 Sestavení a aktualizace databáze místních výrobků a služeb
2.2.2 Podpora rozvoje stávajících a vzniku nových krátkých potravinových řetězců
2.2.3Legislativní, ekonomické a hygienické poradenství ve věci prodeje místních potravin
2.2.4 Vzdělávací programy pro stávající a potenciální producenty místních potravin, dalšího zboží a
služeb
2.2.5 Profesionalizace místních výrobců a poskytovatelů služeb
2.2.6 Podpora sociálních podniků
2.3.1 Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb
2.3.2Propagace obcí v souvislosti s nabídkou místních výrobků a služeb
2.3.3 Prezentace nabídky výrobků a služeb ze zájmového území na regionálních, národn ích a
mezinárodních veletrzích a výstavách
2.3.4Propagace nabídky zájmového území uživatelům dálnice D3 a dalších významných silničních
tahů
2.3.6 Distribuce místní produkce
2.3.7 Prodej místního zboží v kamenných obchodech a realizace regionálních prode jních řetězců a
tržnic
2.4.1 Tvorba originálních produktů cestovního ruchu
2.4.2 Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocováním místních zdrojů -podpora
agroturistiky
2.4.3 Zlepšení kvality služeb v oblasti C R
2.4.4 Využívat stávající i potenciální aktivity cestovního ruchu jako součásti marketingu a
příležitosti pro distribuci místních výrobků a služeb
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2.5.5 Profesionalizace producentů ovoce, zahradnické produkce a další vybrané zemědělské
produkce
2.6.4 Zlepšení technického stavu lesní infrast ruktury
3.1.4 Rozvoj hromadné dopravy
3.3.3 Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových zařízení pro relaxaci v lese
3.3.4Podpora vzniku vícegeneračních sportovišť
3.7.1 Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb obyvatel
3.7.3 Zajištění péče o rodinu
4.5.2Rozvoj sociálních služeb založených na osobním kontaktu

3.1.9.1 Opatření realizovaná v rámci PRV
2.1.2 Exkurze v podnikatelských a řemeslnických provozech
2.1.3 Vyhledávání místních leaderů ve všech oblastech podnikání a zaj ištění jejich propagace
(motivace)
2.1.5 Vznik databáze a zajištění aktualizace místních brigádních a pracovních
příležitostí
2.1.6 Příprava a realizace akcí zaměřených na zviditelnění příležitostí místního trhu práce
2.2.1 Sestavení a aktualizace databáze místních výrobků a služeb
2.2.2 Podpora rozvoje stávajících a vzniku nových krátkých potravinových řetězců
2.2.3Legislativní, ekonomické a hygienické poradenství ve věci prodeje místních potravin
2.2.4 Vzdělávací programy pro stávající a potenciální producenty místních potravin, dalšího zboží a
služeb
2.2.5 Profesionalizace místních výrobců a poskytovatelů služeb
2.3.1 Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb
2.3.2Propagace obcí v souvislosti s nabídkou místních výrobků a služeb
2.3.3 Prezentace nabídky výrobků a služeb ze zájmového území na regionálních, národních a
mezinárodních veletrzích a výstavách
2.3.4Propagace nabídky zájmového území uživatelům dálnice D3 a dalších významných silničních
tahů
2.3.6 Distribuce místní produkce
2.3.7 Prodej místního zboží v kamenných obchodech a realizace regionálních prodejních řetězců a
tržnic
2.4.1 Tvorba originálních produktů cestovního ruchu
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2.4.2 Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocováním místních zdrojů -podpora
agroturistiky
2.4.3 Zlepšení kvality služeb v oblasti C R
2.4.4 Využívat stávající i potenciální aktivity cestovního ruchu jako součásti marketingu a
příležitosti pro distribuci místních výrobků a služeb
2.5.5 Profesionalizace producentů ovoce, zahradnické produkce a další vybrané zemědělské
produkce
2.6.4 Zlepšení technického stavu lesní infrastruktury
3.3.3 Rozšiřování a modernizace stávajících a vznik nových zařízení pro relaxaci v lese
3.3.4Podpora vzniku vícegeneračních sportovišť
3.7.1 Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb obyvatel
3.1.9.2 Opatření realizovaná s podporou IROP
2.2.6 Podpora sociálních podniků
3.1.4 Rozvoj hromadné dopravy
3.7.1 Stavební úspory nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb obyvatel
4.5.2 Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu

3.1.9.3 Opatření realizovaná s podporou z OPZ
2.2.6 Podpora sociálních podniků
3.7.3 Zajištění péče o rodinu
4.5.2 Rozvoj sociálních služeb založených na osobním kontaktu

3.2 Popis strategie
3.2.1 Integrační prvky strategie
Mezi integrační prvky předkládané strategie patří oblasti, které mají v území zajistit sjednocující,
spojující a slučující charakter. Mezi zásadní integrační prvky strategie patří využívání principů
metody LEADER (viz str. 131 ), naplňování principů přijatých pro přípravu a realizaci strategie (viz
str.131), naplňování identifikovaných potřeb cílových skupin a dále vazba na horizontální témata
IROP a PRV.
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Dalším významným integrujícím prvkem je zaměře ní strategie na lepší využívání místních zdrojů
ve smyslu navýšení přidané hodnoty a realizace takto získaných produktů v místě jejich zpracování.

3.2.2 Inovativní rysy strategie


Multifondovost
Strategie je postavena tak, aby umožnila čerpání finančních prostředků z více programů EU
(PRV, OP Z, IROP).



Inovace v procesech přípravy strategie
Do přípravy strategie byly cíleně zapojování místních lidí v rámci tzv. sehrávek. Od 435
účastníků bylo na 50 sehrávkách sebráno k posouzení 1662 problémů. Byly provedeny tak é
další šetření s různými zájmovými skupinami obyvatel šetřeného území, cožje g raficky
znázorně no na str……



Inovace v imple mentační části strategie
Definování preferenčních kritérií vycházejících z principů přijatých pro přípravu a realizaci
strategie viz strana XXX a z principů metody Leader viz strana XXX a z potřeb zájmových
skupin viz strana XXX.
Inovace v zavádění strategie do praxe místní akční skupinou administrace a animace –
animaci dělat jinak než dříve viz text o animaci - jak aktivizovat členskou základnu –
spoření nákladů třeba snížením spotřeby energie, třídění odpadů,
Spolupráce více mas při administraci projektu – snížení rizika fluktuace, zapojení jiných
pracovníků jiných mas do administrace projektů – zvláště pomoc pro malé masky, kdy velké
budou mít více peněz



Inovace realizované v projektech spolupráce (PRV)
Pojetí, cíle a te matické zaměření strategie se bude promítat do te matického zaměření
projektů spolupráce.



Inovace realizované v rámci fichí (PRV, IROP, OP Z)
 Fiche č. 1 (P RV) – Zemědělské podnikání - v rámci této fiche budou podporovány
takové projekty, u kterých bude pod pojmem inovace zahrnuto snižování zornění
erozí ohrožených pozemků (tj. budou podporovány projekty pastevního odchovu
hospodářských zvířat a skladování sena) a dále budou podporovány projekty
směřující k diverzifikaci zemědělského podnikání ve smyslu využití místních zdrojů,
kterými jsou myšleny např.: místní odrůdy ovocných stromů, travní a pastevní
porosty,(tj. budou podporovány projekty směřující k podpoře pěstování ovoce a
zeleniny, školky s odrůdami ovocných stromů apod.)
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 Ficheč.2 (P RV) – Zpracovávání zemědělských komodit – inovativní prvky fiche jsou
zahrnuty v její samotné podstatě – bude vyvíjen tlak na zavedení případně zvýšení
zpracovatelských potravinář ských kapacit na farmách a v dalších zemědělských
provozech s využitím místních zdrojů, čímž bude kromě diverzifikace produkce
farem zajištěno i vyšší zhodnocení místní produkce (přidaná hodnota), zajištěny
vyšší příjmy zemědělců a zvýšena potravinová soběstačnost území MAS. (tj. budou
podporovány zpracovny jatečných zvířat, mlékárny/sýrárny, apod.)
 Ficheč.3 (PRV) – Lesní infrastruktura – inovativní řešení fiche spočívá v lepším
zajištění zpřístupnění lesních porostů, aby mohli vlastníci případně nájemci lesů
vykonávat nezbytné pěstební úkony a těžbu. Dřevo z místních lesů je významný
místní zdroj, jehož prodejem případně zpracováním v místě lze posílit finanční
soběstačnost a/nebo životní úroveň obyvatel území (finanční zdroje z prodeje dřevní
hmoty, praco vní příležitosti – těžba, zpracování… ). Inovace je dále spatřována v
logické provázanosti lesních cest v propojování sousedících katastrálních území více
obcí (tzn. příprava projektů v partnerské spolupráci mezi vlastníky těchto lesních
pozemků).
 Ficheč.4 (PRV) –Nezemědělské podnikání – inovativní nasměrování fiche spočívá v
prioritní podpoře takových podnikatelských aktivit, které v území chybí, nebo jsou
zastoupeny nedostatečně, případně vedou ke vzniku nových pracovních příležitostí.
 Ficheč.5 (PRV) – Agroturistika - inovace fiche spočívá v podpoře zájemců o
podnikání v oblasti agroturistiky ve smyslu lepšího využití nevyužívaných
zemědělských brownfields a rekreačních objektů (v návaznosti na místní přírodní
zdroje) vhodné pro rozvoj individuálního cesto vního ruchu v oblasti.
 Ficheč.6 (PRV) – Lesní relax – inovativní nastavení fiche spočívá ve využití lesních
pozemků pro zajištění rekreačního a relaxačního vyžití obyvatel zájmového území.
 Ficheč.7 (PRV) – Distribuce místní produkce – inovací je v rámci této fiche vnímáno
zavedení zásobování místní komunity v místě vyrobenými potravinami, jejichž
zdrojem jsou zpracované místní zemědělské, případně lesnické komodity.
 Fiche č.8- Projekty spolupráce (P RV) – projekt spolupráce bude považován za
inovativní, pokud do něho budou zapojeny více než dvě MAS z území Č R nebo
alespoň jedna zahraniční MAS. Za inovativní budou považovány takové projekty
spolupráce MAS Krajina srdce, v rámci kterých budou využity současně alespoň tři
opatření zahrnutá do SCLLD.
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 Fiche č. 9 (IROP) – Modernizace vybavení a rekonstrukce škol - za inovaci bude
považován zejména rozvoj manuální gramotnosti žáků a řešení bezbariérového
přístupu do prostor určených pro vzdělávání.
 Fiche č. 10 (IROP) – Podpora celoživotního vzdělávání - za inovaci bude
považováno využití prostor, které nebyly pro účely celoživotního vzdělávání
používány.
 Fiche č. 11 (IROP) - Rozvoj hromadné dopravy – vytvoření podmínek pro vznik
nových linek hromadné dopravy pro část území s dosud nízkou dopravní obslužností,
provázání stávajících linek hromadné dopravy na spoje za hranicemi území (kraj
Vysočina, S tředočeský kraj). Využití nízkoemisních vozidel.
 Fiche č. 12 (IROP) - Investice do sociálních služeb - vznik nových výjezdních
pečovatelských služeb v oblastech, kde tato služba chybí. Rozšíření stávajících
pečovatelských služeb o služby poskytované v domácím prostředí. Vznik nových
služeb sociálního poradenství.
 Fiche č. 13 (IROP) - Investice do sociálních podniků – na území MAS není jediný
sociální podnik. Vznik podnikatelských aktivit s prvky veřejné prospěšnosti (např.
veřejně prospěšné práce v obci).
 Fiche č. 14 (OPZ) – Podpora rodin - za inovaci bude považován způsob řešení
přístupu k péči o děti pracujících rodičů ( hlídání dětí v prostorách, které nejsou
primárně určeny k tomuto účelu).
 Fiche č. 15 (OPZ) – Poskytování sociálních služeb a poradenství - za inovaci bude
považován rozvoj sociálních služeb a poradenství zejména v obcích, kde takové
služby nebyly před realizací projektu zajišťovány. Dále bude za inovaci považováno
propojování nových služeb s partnery, kteří tyto služby již poskytují a působí uvnitř
či vně zájmového území. Za inovaci bude také považováno využití stavebních
prostor, které k tomuto účelu nebyly dříve využívány a také využití elektromobility
při poskytování těchto služeb.
 Fiche č. 16 (OPZ) - Podpora sociálních podniků - vzhledem k tomu, že v zájmovém
území zatím nepůsobí žádný sociální podnik, bude za inovací považován jeho vznik i
následná podpora, zejména pokud se bude jednat o sociální podnik s prvky veřejné
prospěšnosti.
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Tabulka 103: Indikátory výstupů a výsledků
Povinné Indikátory

Č.
Fiche

1

2

3

4

5

Opatření

2.5.5

2.2.2

2.6.4

2.2.5

2.4.2

Indikátor
výstupů

Indikátor
výsledků

Zemědělské podnikání

94800 - Pracovní
93701 - Počet místa vytvořená v
podpořených
rámci
podniků/příjemců podpořených
projektů

Zpracování zemědělských komodit

94800 - Pracovní
93701 - Počet místa vytvořená v
rámci
podpořených
podniků/příjemců podpořených
projektů

Lesní infrastruktura

93701 - Počet
94302 - Celková
podpořených délka lesních cest
podniků/příjemců
(km)

Nezemědělské podnikání

94800 - Pracovní
93701 - Počet místa vytvořená v
rámci
podpořených
podniků/příjemců podpořených
projektů

Agroturistika

94800 - Pracovní
93701 - Počet místa vytvořená v
rámci
podpořených
podniků/příjemců podpořených
projektů

Nepovinné Indikátory MAS

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů
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92702 - Počet
podpořených
operací (akcí)

3.3.3

6
3.3.4

93001 - Celková
plocha (ha)

2.3.6

93102 - Počet
podpořených
kooperačních
činností

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Závazný indikátor
není stanoven

Distribuce místní produkce
93701 - Počet
podpořených
podniků/příjemců

2.3.2

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Závazný indikátor
není stanoven

Lesní relax

7

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Projekty spolupráce MAS
2.2.1

8

2.1.6
2.1.2
2.1.3

Sestavení a aktualizace databáze místních
výrobků a služeb
Příprava a realizace akcí zaměřených na
zviditelnění příležistostí místního trhu
práce
Exkurze v podnikatelských a řemeslných
provozech

92501 - Celkové
veřejné výdaje

Závazný indikátor
není stanoven

Vyhledávání místních leaderů ve všech
oblastech podnikání a zajištění jejich
propagace (motivace)
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2.1.5

Vznik databáze a zajištění aktualizace
místních brigádních a pracovních
příležitostí

2.2.3

Legislativní, ekononomické a hygiencké
poradenství ve věci prodeje místních
potravin

2.2.4
2.4.1

Vzdělávací programy pro stávající a
potencionální producenty místních
potravin, dalšího zboží a služeb
Tvorba originálních produktů cestovního
ruchu

2.4.2

Úzké propojování zážitkové turistiky se
zhodnocením místních zdrojů - podpora
agroturistiky

2.4.3

Zlepšení kvality služeb v oblasti CR

2.4.4

2.2.2

Využívat stávající i potencionální aktivity
cestovního ruchu jako součásti
marketingu a příležitosti pro distribuci
místních výrobků a služeb
Podpora rozvoje stávajících a vzniku
nových krátkých potravinových řetězců

2.3.6

Distribuce místní produkce

2.3.7

Prodej místního zboží v kamenných
obchodech a realizace regionálních
prodejních řetězců a tržnic

3.7.1
2.3.1

Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro
zajištění vzdělávacích potřeb obyvatel
Rozvoj regionálního značení a certifikace
místních výrobků a služeb
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2.3.3

Prezentace nabídky výrobků a služeb ze
zájmového území na regionálních,
národních a mezinárodních veletrzích a
výstavách

2.3.4

Propagace nabídky zájmového území
uživatelům dálnice D3 a dalších
významných silničních tahů
50000 - Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

9

10

11

3.7.1

3.7.1

3.1.4

Modernizace vybavení a rekonstrukce
škol

50001 - Kapacita
podporovaných
zařízení péče o
děti nebo
vzdělávacích
zařízení

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

50030 - Podíl
tříletých dětí
umístěných v
předškolním
zařízení

Podpora celoživotního vzdělávání

50000 - Počet
podpořených
vzdělávacích
zařízení

50030 - Podíl osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

Rozvoj hromadné dopravy

74801 - Počet
nově pořízených
vozidel pro
veřejnou dopravu

75110 - Počet
osob
přepravených
veřejnou
dopravou
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12

13

4.5.2

2.2.6

Investice do sociálních služeb

55401 - Počet
podpořených
zázemí pro služby
a sociální práci

67510 - Kapacita
služeb a sociální
péče

Investice do sociálních podniků

10105 - Počet
nových podniků,
které dostávají
podporu

10411 - Míra
nezaměstnanosti
osob s nejnižším
vzděláním

60000 - Celkový
počet účastníků

14

3.7.3

Podpora rodin
67001 - Kapacita
podpořených
služeb

15

4.5.2

Poskytování sociálních služeb a
poradenství

60000 - Celkový
počet účastníků
67001 - Kapacita
podpořených
služeb

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

67010 - Využívání
podpořených
služeb

67010 - Využívání
podpořených
služeb
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67401 - Nové nebo
inovované sociální
služby týkající se
bydlení

60000 - Celkový
počet účastníků

16

2.2.6

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

Počet žadatelů

Proj ekty za měřen é
na potřeby:
- dětí
- ml a dých li dí
- žen
- s eni orů

67010 - Využívání
podpořených
služeb

Sociální podnikání
67001 - Kapacita
podpořených
služeb

PRV

IROP

OPZ
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3.3 Vazba na strategické do kume nty
Do území MAS Krajina srdce je zapojeno celkem 46 obcí – z toho je 40 z území Jihočeského kraje
a 6 z území S tředočeské ho kraje. P ro území Jihočeského a Středočeského kraje je zpracována řada
koncepčních a strategických dokumentů, návaznost na strategické priority ISÚ je zaznamenána
v tabulce č. …

Zájmové obce jsou součástí 3 ORP. 29 obcí je součástí O RP Tábor, 5 ORP Votice a 1 ORP
Sedlčany. V současné době je pro všechna tři uvedená ORP v rámci projektu S vazu měst a obcí pro
období let 2014-20 zpracovávána strategie zaměřená na témata: školství, sociální služby, odpadové
hospodářství. V ORP Tábor navíc pro téma „zaměstnano st“, v ORP Sedlčany pro téma
„zaměstnanost, cestovní ruch“ a v O RP Votice na téma „cestovní ruch“.
Do zájmového území jsou kompletně zapojeny všechny členské obce DSO Mikroregionu Venkov
(29), všechny členské obce Společenstva obcí Čertovo břemeno (9) s tím, že obec Nadějkov,
Jistebnice a Borotín jsou zároveň členy obou těchto sdružení. Dále je do zájmového území zapojeno
7 obcí, které jsou členy S vazku obcí mikroregionu Táborsko. Pouze obec Radimovice u Tábora není
členem žádného z výše uvedených svazků obcí. Pro nové plánovací období má novou strategii
připravenu DSO Mikroregion Venkov, S vaz obcí mikroregionu Táborsko ji připravuje a
Společenstvo obcí Čertovo břemeno bude prodlužovat platnost strategie připravené pro období let
2006 až 2013. Jednotlivé obce zvažují přípravu vlastního rozvojového strategického dokumentu.
Zájmové území je součástí širšího území, na němž působí skupina pro destinační management
Toulava o.p.s., která má zpracován a realizuje „S trategický plán rozvoje cestovního ruchu turistick é
oblasti Toulava“.
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Tabulka 104:Návaznost strategických a koncepčních dokumentů na strategické priority
Strate gická

Strate gie/konce pce

priorita

re alizovaná na

Název s trategie /konce pce a je jí dostupnos t

úze mí

Jihočeský kraj

„Spolehlivá infrastruktura“

Středočeský kraj

PROGRAMY INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A OPRAV NA
SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY NA ÚZEMÍ KRAJE
http://www.kraj- jihocesky.cz/index.php?par[
id_v]=1226&par[lang]=CS
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ÚZEMÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
http://www.kraj- jihocesky.cz/index.php?par[
id_v]=1230&par[lang]=CS
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ NA ÚZEMÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[ id_v]=1230&par[lang]=CS
PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[ id_v]=710&par[lang
PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE DO ROKU 2015
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/vodaprvkuk
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÁBOR 2014 –

ORP Tábor

2020
http://www.taborcz.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id
_org=16470&id_dokumenty=28300
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP Votice

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VOTICE
http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Votice/AP_Votice.pdf
STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP
SEDLČANY V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A
ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLÍCH SLUŽEB,

ORP Sedlčany

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, STABILITY REGIONU –
ZAMĚSTNANOSTI A CESTOVNÍHO RUCHU 2015 - 2024
http://www.sedlcansko.cz/products/mos-strategie-orp-sedlcany2014- 2020/

DSO Mikroregion
VENKOV
SO Čertovo břemeno
SO Mikroregionu

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU
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Táborsko

TÁBORSKO 2007 –2014
http://www.taborcz.eu/strategicky-plan-rozvoje-mikr oregionutaborsko/ds-1230/p1=3347

Skupina pro
destinační
management Toulava
Obce zapojené do
území MAS

Jihočeský kraj

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CR V TOULAVĚ
http://toulava.cz/?i=263
Obce zva žují přípravu s trategie
ÚZEMNÍ ENERG ETICKÁ KO NCEPC E JIHOČESK ÉHO KR AJE
http ://w ww .kra j -ji hoces ky.cz/i ndex.php?pa r[i d_v]=341&pa r[la ng]=CS
STR ATEGIE ROZ VOJE CES TOVNÍHO RUCH U V JIHOČESK ÉM KR AJI NA
ROKY 2009–2013
http ://w ww .kra j -ji hoces ky.cz/i ndex.php?pa r[i d_v]=1540&par[la ng]=C
PROGRAM ROZ VOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
http ://w ww .kra j -ji hoces ky.cz/i ndex.php?pa r[i d_v]=710&pa r[la ng

Program snižování emis í Středočeského kraje a Integrovaný
Středočeský kraj

krajský program ke zlepšení kva lity ovzduš í Středočeského
kraje HTT P://W W W .KR-ST REDOCES KY. CZ/W EB/Z IVOT NIPROS TREDI/OVZDUS I- PS E

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÁBOR 2014 –

„Vyššízaměstnanost“

ORP Tábor

2020
http://www.taborcz.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id
_org=16470&id_dokumenty=28300
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP Votice

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VOTICE
http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Votice/AP_Votice.pdf
STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP
SEDLČANY V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A
ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLÍCH SLUŽEB,

ORP Sedlčany

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, STABILITY REGIONU –
ZAMĚSTNANOSTI A CESTOVNÍHO RUCHU 2015 - 2024
http://www.sedlcansko.cz/products/mos-strategie-orp-sedlcany2014- 2020/

DSO Mikroregion
VENKOV

Stra tegi cký plá n rozvoj e 2014 - 2020

SO Čertovo břemeno
SO Mikroregionu
Táborsko

STRAT EGICKÝ PLÁ N ROZ VOJ E MIKROREGIONU TÁBORSKO
2007 –2014
http://www.taborcz.eu/s trategicky -plan-rozvoje - mikroregionu-
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tabors ko/ds -1230/p1=3347

Skupina pro
destinační
management Toulava
Obce zapojené do
území MAS

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CR V TOULAVĚ
http://toulava.cz/?i=263
Obce zva žují přípravu s trategie
PROGRAM ROZ VOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

Jihočeský kraj

http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[ id_v]=710&par[lang

Středočeský kraj
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÁBOR 2014 –
ORP Tábor

2020
http://www.taborcz.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id
_org=16470&id_dokumenty=28300
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP Votice

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VOTICE

„Kvalitní občanská vybavenost“

http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Votice/AP_Votice.pdf
STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP
SEDLČANY V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A
ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLÍCH SLUŽEB,
ORP Sedlčany

ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, STABILITY REGIONU –
ZAMĚSTNANOSTI A CESTOVNÍHO RUCHU 2015 - 2024
http://www.sedlcansko.cz/products/mos-strategie-orp-sedlcany2014- 2020/

DSO Mikroregion
Strategický plán rozvoje 2014 - 2020

VENKOV
SO Čertovo břemeno

STRAT EGICKÝ PLÁ N ROZ VOJ E MIKROREGIONU TÁBORSKO

SO Mikroregionu

2007 –2014

Táborsko

http://www.taborcz.eu/s trategicky -plan-rozvoje - mikroregionutabors ko/ds -1230/p1=3347

Skupina pro
destinační
management Toulava

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CR V TOULAVĚ
http://toulava.cz/?i=263
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Obce zapojené do
území MAS

Obce zva žují přípravu s trategie
Dlouhodobý zámě r v zdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací s ous tavy
Jihočes kého kraje http://www.kraj-

jihocesky.cz/index.php?par[ id_v]=343&par[lang
STR ATEGIE ROZ VOJE ŠKOLS TVÍ JIHOČESKÉHO KR AJE V HORIZONTU DO
ROKU 2020
http://www. kra jjihoces ky.cz/ 343/koncepce_z_oblas ti_vychovy_vzdelavani_a_s portu.ht
m

Jihočeský kraj

KONCEPC E DALŠÍ HO ROZ VOJE Z ÁJ MOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V
JIHOČESKÉM K RAJI
http://www. kra jjihoces ky.cz/ 789/doku menty_z_oblas ti_zajmove_cinnos ti_deti_a_mlad

„Nadstandartní mezilidské vztahy“

eze.ht m
STŘEDNĚDOB Ý PLÁN ROZVOJ E SOCIÁLNÍCH S LUŽEB JIHOČESKÉHO
KRAJ E NA OBDOBÍ 2011 -2013
http://www. kra jjihoces ky.cz/ inde x.php?par[id_v]=1225&par [lang] =CS
PROGRAM ROZ VOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
http://www. kra j- jihoces ky.cz/inde x.php?par[id_v]=710&par[ lang
Dlouhodobý zámě r v zdělávání a rozvoje vzdě lávací s oustavy ve
Středočes kém kra ji (2012) http://www. kr s tredoces ky.cz/web/s kols tvi/koncepcni- materia ly

Středočeský kraj

Středně dobý pl án roz voje s ociálních s lužeb Stře dočes kého kraje
na období2012-2013 + dodatek platný pro rok 2014 http://www. kr -s
tredoces ky.cz/web/s ocialni-oblas t/proces -planovani- s ocialnich-s
luzeb

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TÁBOR 2014 –
ORP Tábor

2020
http://www.taborcz.eu/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id
_org=16470&id_dokumenty=28300
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU

ORP Votice

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VOTICE
http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Votice/AP_Votice.pdf
STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP

ORP Sedlčany

SEDLČANY V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A
ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLÍCH SLUŽEB,
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, STABILITY REGIONU –
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ZAMĚSTNANOSTI A CESTOVNÍHO RUCHU 2015 - 2024
http://www.sedlcansko.cz/products/mos-strategie-orp-sedlcany2014- 2020/
DSO Mikroregion

Strategický plán rozvoje 2014 - 2020

VENKOV
SO Čertovo břemeno
STRAT EGICKÝ PLÁ N ROZ VOJ E MIKROREGIONU TÁBORSKO

SO Mikroregionu

2007 –2014

Táborsko

http://www.taborcz.eu/s trategicky -plan-rozvoje - mikroregionutabors ko/ds -1230/p1=3347

Skupina pro
destinační
management Toulava
Obce zapojené do
území MAS

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE CR V TOULAVĚ
http://toulava.cz/?i=263
Obce zva žují přípravu s trategie

Zdroj: Vlastní šetření, 2014
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Tabulka 105:Návaznost Aktivita ISÚ na Aktivita krajských rozvojových dokumentů
Specifický cíl
Operační cíl
1
Zajistit
1.1
Přispět ke zlepšení čistoty povrchových
infrastrukturu
a podze mních vod zajištěním důsledného čištění
území v souladu
komunálních odpadních vod
s potřebami
obyvatel
1.2
Zlepšit dostupnost místních cílů
prostřednictví m oprave ných stávajících a nově
vybudovaných komunikací
1.3
Zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro
všechny obyvatele úze mí
1.4
Vytvořit podmínky pro zajištění
estetického vzhledu veřej ných prostranství a s tím
související údržby ve řejné zeleně
1.5
Vytvářet účinný tlak na zajištění
zlepšení technického stavu a ú držby komunikací ve
vlastnictví JčKÚ a SčKÚ
1.6
Podporovat
využití budov
a
nemovitého majetku v přímé návaznosti na
zvyšování zaměstnanosti a zlepšování podmí nek pro
bydlení
1.7
Zvýšit využití rybníků pro rekreační
účely
2
Vytvářet
podmínky pro
2.1
Podporovat rozvoj podnikatelského
zvyšování
myšlení u mladých lidí
zaměstnanosti
prostřednictvím
aktivního
2.2
Vytvářet podmínky pro vznik nových
zhodnocování
místních výrobků a služeb
místních zdrojů
a
rozvoje
2.3
Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj
podnikatelského regionálního značení a certifikaci místních výrobků
prostředí
a služeb a pro jejich marketing a distribuci
2.4
Rozvíjet cestovní ruch se zaměře ním na
využití zdroj ů zájmové ho území
2.5
Podporovat aktivity spojené s rozvoje m
ovocná řství a zpracováním ovoce na finální produkt
2.6
Podporovat aktivity směřující
zpracová ní v místě vytěžené dře vní hmoty
3
Zlepšit
3.1
Vytvořit podmínky
občanskou
dosažitelnosti blízkých cílů
vybavenost

pro

ke

zvýšení

STČ
B.1.2
s.126
D.1.1
s.166

JHČ
2.3 s.43

D.1.1
s.166

2.2 s.39

B.1.2
s.126

2.3 s.43

E.1.1
s.180

4.1 s.69

2.2 s.39

3.1 s.49
1.5 s.31
4.1 s.69
A.1.1
s.102
C.1.2
s.148
D.1.2
s.174
A.1.2
s.105

4.1 s.27
3.1 s.49
3.4 s.61
4.1 s.27
3.4 s.61

D.2.1
s.174

1.4 s.33
3.2 s.55
3.4 s.61

A.1.3
s.108
D.2.2
s.176

3.2 s.55
3.4 s.61

D.2.1 s.
D.1.2
s.168
D.1.1
s.166
D.1.2

1.4 s.27
4.1 s.66
3.4 s.61
1.4 s.33
3.4 s.61
2.2 s.39
3.4 s.61
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sídel zejména ve
smyslu zavedení
chybějících
či
3.2
Vytvořit vhodné podmínky pro
zvýšení úrovně rekreační koupání
stávajících
3.3
Zajistit vhodné podmínky pro
služeb
provozování sportovních a rekreačních aktivit
3.4
Zajistit vhodné podmínky pro
společenské a kulturní vyžití obyvatel
3.5
Zajistit vhodné podmínky pro rozvoj
spolkové činnosti
3.6
Vytvořit podmí nky pro zásobování
obyvatel potravina mi

s.168
C.3.1
s.160
C.3.1
s.160
C.3.1
s.160
C.3.1
s.160
D.1.2
s.168

4.1
Podporovat spolkové aktivity smě řující
k posilování sociálních vazeb v území
4.2
Podporovat
aktivity
smě řující
ke smysluplnému trávení volného času dětí a
mládeže
4.3
Podporovat aktivity za měře né na
výchovu a rozvoj schopností pře dškoláků
4.4
Podporovat aktivity za měře né na
rozvoj lokálního patriotismu a dalšího vzdělávání
dospělých
4.5
Podporovat aktivity za měře né na
zvýšení kvality života seniorů
4.6
Podporovat aktivity za měře né na
zvýšení dosažitelnosti zdravotní péče a uplatnění
zdravé ho životního stylu v životě obyvatel
4.7
Podporovat aktivity a zajistit
vybavenost pro realizaci kvalitního sportovního a
kulturního vyžití

3.4 s.61

C.3.1
s.160

1.4 s.27
3.1 s.49
3.4 s.61
3.2 s.55
3.4 s.61

C.3.1
s.160

3.2 s.55
3.4 s.61

C.3.1
s.160

3.4 s.61

C.1.1
s.136

3.1 s.49
3.4 s.61

3.7
Vytvořit podmí nky pro rozšíření kapacit
mateřských školek
4
Budováním
dobrých
mezilidských
vztahů přispívat
k vytváření
pozitivní
společenské
atmosféry
v
zájmovém
území

3.2 s.55
3.4 s.61
3.2 s.55
3.4 s.61
3.2 s.55
3.4 s.61
3.2 s.55
3.4 s.61

D.1.1
s.166
C.2.1
s.154
C.2.2
s.158
D.1.1
s.166
C.3.1
s.160

3.1 s.49
3.4 s.61

3.1 s.49
3.4 s.61
3.2 s.55
3.4 s.61

Územní plánování
Na úrovni obcí lze považovat za základní strategický dokument územní plán, který je závazný pro
pořízení a vydání regulačního plánuza stup ite lstve m obce a pro rozhodování v území. Poskytování
prostředků z veřejných rozpočtů na provedení změn v území nesmí b ýt v rozporu s vydaným
územním plánem.
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Z tabulky č. 106 a mapy č. 4 vyplývá, že územní plán (ÚP) má v současné době zpracováno 31 obcí
zapojených do zájmového území a čtyři obce jej mají ve stádiu zpracování. 11 obcí se sídlem na
území Jihočeského kraje nemá ÚP zpracován – jedná se o malé obce, ve kterých počet obyvatel
dosahuje více než 200 pouze v O ldřichově.
Tabulka 106:Aktuální stav územních plánů obcí zapojených do zájmového území
Úze mní plán

Název obce

Počet

Běleč, Borotín, Červený Újezd, Dolní Hoř ice,
Dolní Hrachovice, Dražice, Dražičky, Drhovice,
Heřmaničky, Chotoviny, Jedlany, Ješetice, Košín,
Meziř íč í,

Mezno, Mladá

Vožice, Nadějkov,

Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice,
Ano

Opařany,

Pojbuky,

Radkov, Ratibořské

Radimovice

u

Tábora,

36

Hory, Rodná, Řemíčov,

Sedlec-Prčice, Slapsko, Smilovy Hory, Střezimíř,
Sudoměřice u Tábora, Šebířov, V ilice, Vodice,
Smilkov
Balkova Lhota, Bradáčov, H lasivo, J istebnice,
Ne

Oldř ichov, Pohnánec, Pohnání, Svrabov, Zadní

10

Střítež, Zhoř u Mladé Vožice
Zdroj: Vlastní šetření, 2016
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Mapa 4 :Územní plány obcí

mají územní plán
nemají územní plán

Zdroj: vlastní šetření, 2016
Průmyslové zóny
Na celém zájmovém území je pouze jediná průmyslová zóna – je situována na území
obceChotovinyrozlohu plochy má37 ha a je určena k blíže nespecifikované mu využití, tj. pro
průmyslovou výrobu, komerci a logistik u.

3.4 Akč ní plán
Pro každý relevantní program podporovaný z ESI, ze kterých (PRV, IROP, OP Z) může MAS
Krajina srdce z.s. čerpat finanční prostředky na realiza ci SC LLD v programovém období
2014 – 2020, byl vypracován samostatný programový rámec.
Souhrn vypracovaných programových rámců pro tři uvedené relevantní programy je Akčním
plánem MAS Krajina srdce, z.s. pro programové období 2014 – 2020.
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Každý programový rámec vždy zahrnuje jednotlivé fiche a je v něm uvedeno: navrhované/á
opatření SC LLD s uvedením typo logie podporovatelných projektů.
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Graf 43:Grafické vyjádření Akčního plánu
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3.4.1 Programový rámec PRV
Identi fikace Fiche č. 1
Náze v Fiche

Ze mě dě lské podnikání

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 17, ods tavec 1., pís meno a) Inves tice do ze mědě ls kých produktů

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle
SCLLD

Podpora je za měřena na zvýš ení celkové výkonnos ti a udržite lnos ti ze měděls kého
podniku. Podpora přis pívá k naplňování Priority 2 Zvýš ení životas chopnosti ze
měděls kých podniků a konkurences chopnos ti vš ech druhů zeměděls ké činnos ti ve vš
ech regionech a podpora inovativních ze měděls kých technologií a udržitelného obhos
podařování les ů, ze jména prioritní oblas ti 2A Z lepš ení hospodářs ké výkonnos ti vš ech
ze měděls kých podniků a us nadnění jejich res trukturalizace a modernizace, zejména
za účele m zvýš ení míry účas ti na trhu a orientace na trh,
jako ž i d iverzifikace ze mědě ls kých činnos tí.
2. Strategický cíl:
Vytvářet podmínky p ro zvyš ování za měs tnanos ti pros třednictvím akt ivního
zhodnocování mís tních zdro jů a rozvoje podnikatels kého pros tředí
2.5. Specifický cíl:
Podporovat aktivity s pojené s rozvoje m ovocnářs tví a zahradnictví a zpra cováním
ovoce na finální produkt
2.5.5. O patře ní:
Profes ionalizace p roducentů ovoce, zahradnické produkce a da lš í vybrané
ze měděls ké produkce

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifick ých
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb
území)

Prů měrný věk za měs tnanců v ze měděls kých podnicích s e neus tále zvyš uje.(PZ 5) Je
nezbytné podpořit takové aktiv ity ze mědělců, které přis pějí k udržitelné mu
hospodaření na půdě (zvyš ování organické h moty v půdě, ochrana půdy před erozí,
zmenš ování půdních bloků, údržba polních ces t, výs adba alejí ovocných stromů.
K ochraně ze měděls kého půdního fondu zejména před erozí, by mohl přis pět
zvýš ený tlak na zatravňování krit ických loka lit a je jich nás ledné využití pro
pastevní odchov hos podářs kých zvířat a rekons trukce kapacit pro s kladování s uš ené
píce.
Podpora zahrnuje h motné a nehmotné inves tice v živočiš né a ros tlinné výrobě, je
určena na inves tice do zemědě ls kých s taveb a technologií pro živočiš nou a ros tlinnou
výrobu a pro š kolkařs kou p rodukci. Podporovány budou též inves tice na pořízen í
mobiln ích s trojů pro ze mědě ls kou výrobu a inves tice do pořízen í peletovacích
zařízení pro v las tní s potřebu v ze měděls ké m podniku. V rá mci této Fiche nelze
podpořit inves tice pro živočiš nou výrobu týkajíc í s e včel a rybolovu. Inves tice pro
ros tlinnou výrobu s e nes mí týkat obnovy nosných kons trukcí vinic , oplocení vinic a
oplocení s adů. Podpora nemůže být pos kytnuta na pořízení kot lů na
biomas u.

Definice příje mce
dotace

Zemědě ls ký podnikatel.

Výš e z půs obilých

min. 50 000 Kč
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výdajů

max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se

1. Soulad s principy metody LEADER

jedná o principy pro

3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie

stanovení preferenčních
k ritérií)

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledů*
-číslo

94800

-název

Pracovní mís ta vytvořen á v rámc i podpořených projektů (Leader)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 2
Náze v Fiche

Zpracování ze mě dě lských komodit

Vaz ba na článek Nařízení
PRV

Článek 17, ods tavec 1., pís meno b) Zpracová ní a uvádění na trh ze měděls kých
produktů

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Podpora je za měřena na inves tice, které s e týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje ze měděls kých produktů uvedených v přílo ze I Smlouvy o
fungování EU3 nebo bavlny, s v ýjimkou produktů rybolovu, přiče mž výs tupem
procesu produkce mů že být produkt, na nějž s e uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přis pívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového
řetězce, včetně zp racování ze měděls kých produktů a jejich uváděn í na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v ze mědě ls tví, ze jména
prioritní oblas ti 3A Zlepš ení konkurences chopnosti prvovýrobců jejich lepš ím
začleněním do ze měděls kopotravinářs kého řetězce pros třednictvím progra mů
jakos ti, přidáváním hodn oty ze měděls ký m produktů m a podporou mís tních trhů
a krát kodobých řetězců, s es kupení a organizac í producentů a me zioborových
organizac í.
2. Strategický cíl:
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Vytvářet podmínky p ro zvyš ování za měs tna nos ti pros třednictvím akt ivního
zhodnocování mís tních zdro jů a rozvoje podnikatels kého pros tředí
2.2. Specifický cíl: Vytváře t podmí nky pro vz nik novýc h mís tních výrobk ů
a s luže b
2.2.2. opatřeníPodpora roz voje s távajících a vzniku nových krátkých
potravi nových řetězců

O blas ti podpor y (Popis
podporovaných aktivit dle
SCLLD a jednotlivých
specifick ých cílů/článků
Nařízení PRV vycházející z
potřeb území)

Jen v některých malých obcích nebo mís tních čás tech js ou mís tní obchody
s potravinami.39 % obyvatel zájmového úze mí nemá mo žnos t zakoupit s i
zá kladní potraviny v mís tě s vého bydliš tě.
(HZ6)
Možnos t zakoupit v mís tě vyrobené potraviny by do značné míry napomoh lo ke
zvýš ení spokojenos ti obyvatel i podnikatels kých aktivity mís tních zemědě lců
při zpracování a prodeji p rodukovaných ze měděls kých ko modit případně ke
vzniku ma lých potravinářs ký ch provozů.
Zemědě ls ké podniky a farmy s e orientují na poptávku trhu po ze měděls kých
ko moditách a zapo mína jí na mo žnos t diverzifikace s vých činnos tí včetně
potravinářs kého i nepotravinářs kéh o zpracování s vé produ kce.(PZ 7)
Je nezbytné podpořit takové aktivity ze mědělců, které při zpracování,potažmo
za jiš tění přidané hodnoty (potravinářs ké zpracování) a rea lizace zhodnocených
ze měděls kých ko modit na regionáln ím t rhu.
V podnikatels kých akt ivitách nejs ou dos tatečně zhodnocovány mís tní zdro je.
Podpora zahrnuje h motné a nehmotné inves tice, které s e týkají zpracování ze
měděls kých produktů a je jich uvádění na trh. Způs obilé výdaje js ou inves tice do
výs tavby a rekons trukce budov včetně nezbytných manipulačních p loch, pořízen í
s trojů, nás trojů a zařízení pro zpracování ze mědě ls kých produktů, fináln í úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií s ouvis ejících s dohledatelnos tí
produktů) a inves tic s ouvis ejících s e s kladováním zpracovávané s uroviny,
výrobků a druhotných surovin vznika jících při zp racování. Způs obilé js ou rovněž
inves tice vedoucí ke zvyš ování a mon itorovaní kvality produktů, inves tice s ouvis
ející s uváděním ze měděls kých a potravinářs kých produktů na trh (včetně inves
tic do marketingu) a inves tice do zařízen í na č iš tění odpadních vod ve
zpracovatels kém provozu. V rá mc i této Fiche nelze podpořit inves tice týkajíc í s e
zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování
vinných hroznů technologie, které obs ahují: dřevěný s ud nebo uzavřenou
dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 lit rů, s peciální kvas nou
nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín
nebo cross -flow filt r na víno, ve které m je v íno přiváděno na me mb ránu
tangenciálně a určitý obje m v ína p rochází me mb ránou jako filtrát
a zbývající pokračuje podél me mbrány s odfilt rovanými nečis totami.

Definice příje mce dotace

Zemědě ls ký podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné s ubjekty
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji ze mědě ls kých produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU ja ko vs tupní produkt.

Výš e z půs obilých výdajů

min.50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč
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1. Soulad s principy metody LEADER
Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná o

2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie

principy pro stanovení
preferenčních k ritérií)

3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term (r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledů*
-číslo

94800

-název

Pracovní mís ta vytvořená v rámc i podpořených projektů
(Leader)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term (r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 3
Náze v Fiche

Les nická infras truktura

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 17, ods tavec 1., pís meno c) Ze mědě ls ká infras truktura

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Podpora je za měřena na inves tice, které s e týkají infras truktury s ouvis ející s
rozvoje m, modern izac í nebo přizpůs obením s e les nictví, včetně přís tupu k les ní
půdě. Podpora přis pívá k naplňování Priority 2 Zvýš ení životas chopnos ti ze
měděls kých podniků a konkurences chopnos ti vš ech druhů zeměděls ké činnos ti ve
vš ech regionech a podpora inovativních ze měděls kých technolo gií a udržite lného
obhos podařování les ů, ze jména prioritní oblas ti 2C Z lepš ení ekonomické
výkonnos ti les ního hospodářs tví.
Strategický c íl 2: Vytvářet podmínky pro zvyš ování za měs tnanosti
pros třednictvím akt ivního zhodnocování mís tníc h zdrojů a ro zvoje
podnikatels kého prostředí.
2. 6. Specific ký c íl: Podporovat aktivity s měřu jíc í ke zpracováník vyš š ímu
zhodnocení v mís tě vytěžené dřevní hmoty
Opatření: 2.6.4. Z lepš ení technického s tavu les ní infras truktury
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O blas ti podpor y (Popis
podporovaných aktivit dle
SCLLD a jednotlivých
specifick ých cílů/článků
Nařízení PRV vycházející
z potřeb území)

Les ní poze mky v zá jmové oblas ti zaujíma jí 15 128 ha, což je 23,9 % z ce lkové
výměry zá jmového úze mí.
Přís tupu do les ních poros tů brání technicky nevyhovující anebo zanedbaná infras
truktura (les ní ces ty,odtokové poměry a ochrana les a). Limitujíc í pro tě žbu i
pěstevní úkony je nevyhovující ze jména technický s tav ces t.
Je nezbytné podpořit takové podnikatels ké akt ivity, které povedou vlas tníky les ů
ke zvýš ení zá jmu o navyš ování přidané hodnoty v mís tě vytěženého dřeva a ke
zvýš ení zá jmu o energetic ké využit í odpadní dřevní h moty vzniklé při tě žbě
v les ích potažmo o vzn ik mís tního trhu s palivovým dřív ím, k če mu ž je nezbytné
vytvářet potřebnou infras trukturu (PZ 107).
Podpora zahrnuje h motné nebo nehmotné investice, které s ouvis ejí s rekons trukcí
a budováním les nické infras truktury vedoucí ke zlepš ení kvality či zvýš ení
hustoty les ních cest. Kro mě re kons trukce a výstavby les ních cest bude
podporována i obnova či nová výs tavba souvis ejících objektů a technického
vybavení.

Definice příje mce dotace

Fyzické nebo právnické os oby hos podařící v les ích, které js ou ve vlas tnictví s
oukromých os ob nebo jejich s družení nebo s polků s právní os obnos tí, vys okých
š kol, obcí nebo je jich s vazků.

Výš e z půs obilých výdajů

min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

1. Soulad s principy metody LEADER
Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná

2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie

o principy pro stanovení
preferenčních k ritérií)

3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
-hodnota pro midterm (r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledků*
-číslo

94302

-název

Ce lková délka les ních ces t (km)

-výchozí stav
-hodnota pro midterm (r. 2018)
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-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 4
Náze v Fiche

Ne ze mě dě lské podnikání

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 19, ods tavec 1., pís meno b) Podpora inves tic na za ložen í nebo rozvoj
neze měděls kých činnos tí

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle
SCLLD

Podpora v rá mci tohoto článku zahrnuje inves tice na zalo žení a ro zvoj neze
měděls kých činnos tí. Podpora přis pívá k naplňování Priority 6 Podpora s
ociálního zač leňování, s nižování chudoby a podpora hos podářs kého rozvoje ve
venkovs kých oblas tech, zejména prioritní oblas ti 6A Us nadnění diverzifikace,
vytváření ma lých podniků a pracovních mís t.
2. Strategický c íl: Vytvářet podmínky pro zvyš ov ání za měs tnanos ti prostřednictvím
aktivního zhodnocování mís tních zdro jů a ro zvoje podnikatels kého pros tředí
2.2. Specific ký cíl: Vytvářet podmín ky pro vzn ik nových mís tních výrobků a s lužeb
2.2.5. Podpora:Profes ionalizace mís tních výrobců a pos kytovatelů s lužeb

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifick ých
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z potřeb
území)

Řeš ení neza měs tnanos ti v zájmové m ú ze mí by mě lo být řeš eno zejména s ohledem
na za měs tnanost žen, ma lé obce (do 500 obyvatel), obyvatel v předdůchodovém
věku, obyvatel s nízký m v zdělán ím a na vytváření pracovních příle žitos tí v zimním
období, kdy je nedostatek práce v zeměděls tví a s tavebnictví a také u dlouhodobě
neza měs tnaných. (EZ102).
Témě ř polovina ekonomicky akt ivních obyvatel zá jmového území mus í za prac í
vyjíždět. (EZ 4).
Uplatnitelnos t žen na mís tním trhu práce je vporovnání s muži pods tatně nižš í. Na
100 ekono micky akt ivních žen žijíc ích v obcích zájmového úze mí připadá 143 žen,
které js ou ekonomic ky neaktivní. (EZ 1).
Je nezbytné zvýš it nabídku kvalifikovaných pracovních mís t v zá jmové m úze mí a
vytvořit tak podmínky pro to, aby mladí lidé z úze mí neodcházeli a aby byl zajiš těn
návrat kvalifikovaných, vzdělaných mladých lidí zpět do úze mí. (EZ105) .
Je nezbytné vytvořit v zá jmové m ú ze mí v oblas ti podnikate ls kých aktivit ta kové
podmínky, kte ré by vedly k dos ahování vyšš í přidané hodnoty při zpracování mís tní
produkce a zá roveň řeš it v rá mci i nad rá mec ú ze mí zlepš ení odbytu takto zís kaných
produktů. (EZ107).
Vzh lede m k to mu, že v úze mí ne js ou vhodné podmínky pro ro zvoj prů mys lu, mě la
by být lépe než dos ud zhodnocována produkce z oblas ti ze měděls tví, les nictví a
rybářs tví.
Je nezbytné prostřednictvím ro zvoje s távajících a za kládáním no vých
podnikatels kých s ubjektů nas tartovat v zájmové m ú ze mí pod mín ky pro ekono mic ký
růs t, čímž analogicky dojde k růs tu nabídky s lužeb a zbo ží pro obyvatelstvo, což
bude generovat nové pracovní příle žitos ti, zvýš ení příjmů , potažmo vyšš í
koupěs chopnos t obyvatel. (EZ108)
Jen v některých ma lých obcích nebo mís tních čás tech jsou mís tní obchody
s potravinami.39 % obyvatel zájmového úze mí ne má mo žnos t zakoupit s i zá kladní
potraviny v mís tě s vého bydliš tě.(HZ 6)
Možnos t zakoupit v mís tě vyrobené potraviny by do značné míry napomohlo ke
zvýš ení spokojenosti obyvatel i podnikatels kých aktivity mís tních ze mědělců při
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zpracování a prodeji produkovaných zemědě ls kých ko modit případně ke vzniku
ma lých potravinářs kých provozů.
Podporovány budou inves tice do vybraných nezeměděls kých činnos tí dle
Klas ifikace e konomických č inností (CZ-NA CE)4 : C (Zpracovatels ký prů mys l s
výjimkou činnos tí v odvětví oceli, v uhelné m prů mys lu, v odvětví s tavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken d le čl. 13 pís m. a ) NK (EU) č. 651/ 2014, a dále
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Vý roba zbraní a s třeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou s kupiny 41.1 Deve lopers ká činnos t), G (Ve lkoobchod a
ma loobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a s kupiny
47.3 Maloobchod s pohonnými h mota mi v e s pecializovaných prodejnách), J
(Informačn í a ko munikační č innos ti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profes ní,
vědecké a technické č innos ti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnos ti ces tovních
kanceláří a agentur a os tatní re zervační s lu žby), N 81 (Činnos ti
s ouvis ející s e s tavbami a úpravou krajiny s výjimkou s kupiny 81.1), N 82.1 (Adminis
trativní a kancelá řs ké činnos ti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářs kých výs
tav), N 82.92 (Ba lic í č innos ti), P 85.59 (Os tatní vzdělávání j. n.), S 95 (Opravy
počítačů a vý robků pro osobní potřebu a převážně pro domácnos t) a S
96 (Pos kytování os tatních osobních s lužeb). V případě uvádění produktů na trh js ou
na trh uváděny produkty, které nejs ou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU,
p řípadně v ko mb inaci s produkty uved enými v přílo ze I Smlouvy o fungování EU
(převažovat mus í produkty neuvedené v přílo ze I Smlouvy o fungování EU). V
případě zpracování produktů js ou výstupem proces u produkty, které nejs ou uvedeny
v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Definice příje mce
dotace

Podnikatels ké s ubjekty (FO a PO) - mikropodniky a ma lé podniky ve venkovs kých
oblas tech, jako ž i ze mědě lci.

Výš e z půs obilých
výdajů

min.50 000 Kč

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se

1. Soulad s principy metody LEADER

jedná o principy pro

2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie

stanovení preferenčních

3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

max.5 000 000 Kč

k ritérií)

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledů*
-číslo

94800
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-název

Pracovní mís ta vytvořená v rámc i podpořených projektů (Leader)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 5
Náze v Fiche

Agroturis tika

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 19, ods tavec 1., pís meno b) Podpora inves tic na za ložen í nebo rozvoj
neze měděls kých činnos tí

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Podpora v rá mci tohoto článku zahrnuje inves tice na za lo žení a ro zvoj neze
měděls kých činnos tí. Podpora přis pívá k naplňování Priority 6 Podpora s
ociálního zač leňování, s nižování chudoby a podpora hos podářs kého rozvoje ve
venkovs kých oblas tech, zejména prioritní oblas ti 6A Us nadnění diverzifikace,
vytváření ma lých podniků a pracovních mís t.
2. Strategický c íl: Vytvářet podmínky pro zvyš ování za měs tnanos ti
pros třednictvím akt ivního zhodnocování mís tních zdrojů a ro zvoje
podnikatels kého prostředí
2.4. Specific ký cíl: Ro zvíjet ces tovní ruch s e za měřen ím na využití zdrojů
zá jmového úze mí
2.4.2. Opatření: Úzké propojování zá žitkové turis tiky s e zhodnocováním mís tních
zdrojů - podpora agroturis tiky

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifick ých
cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb
území)

Zemědě ls ké podniky a farmy s e orientují na poptávku trhu po ze měděls kých
ko moditách a zapo mínají na mo žnos t diverzifikace s vých činnos tí včetně
potravinářs kého i nepotravinářs kého zpracování s vé produkce.(PZ 7)
Je nezbytné podpořit takové aktiv ity ze mědělců, které přis pějí … podpořit záje m
ze mědělců o d iverzifikac i jejich č innos tí jak v ze mědě ls kých (produkce nových
ko modit – zelen ina, ovoce) tak ne ze měděls kých oblas tech (s lužby, výroba, ces
tovní ruch) podnikání… a pod pořit jejích a ktivní půs obení v ces tovním ruchu
(agroturis tika) (PZ106).
V obcích zájmového úze mí je k dis pozic i as i 3 000 lů že k v individuálních
rekreačn ích objektech, která lze s pomě rně nízký mi ekono mic ký mi náklady
přeměn it na re kreační lů žka v re žimu ubytování v s oukro mí (EZ 17).
Vzh lede m k venkovs ké mu charakteru ú ze mí a k důle žitos ti ze mědě ls ké výroby i
rozvoje ces tovního ruchu pro udržení mís tní za měs tnanos ti je agroturis tika
významný m rozvojový m potenciále m zájmového úze mí.
Podporovány budou inves tice do vybraných nezeměděls kých činnos tí dle
Klas ifikace e konomických č inností (CZ-NA CE)4 : I (Ubytování, s travování a
pohos tins tví), R 93 (Sportovní, zábavní a re kreační č innos ti)

Definice příje mce dotace

Podnikatels ké s ubjekty (FO a PO) - mikropodniky a ma lé podniky ve
venkovs kých oblas tech, jako ž i ze mědělc i.
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Výš e z půs obilých výdajů

min. 50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná
o principy pro stanovení
preferenčních k ritérií)

1. Soulad s principy metody LEADER
2.Soulad projektů přijatých pro realizaci s trategie
3. Soulad s potřebami zá jmových s kupin

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledů*
-číslo

94800

-název

Pracovní mís ta vytvořená v rámc i podpořených projektů (Leader)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 6
Náze v Fiche

Les ní re lax

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 25 Neprodukt ivní inves tice v les ích

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Podpora v rá mci tohoto článku zahrnuje inves tice ke zvyš ování environmentáln ích
a s polečens kých funkcí les a podporou činnos tí využívajících s polečens kého
potenciálu les ů. Podpora přis pívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy,
zachování a zlepš ení ekos ys témů závis lých na ze měděls tví a les nictví, zejména
prioritní oblas ti 4C Předcházení e rozi půdy a lepš í hos podaření s půdou, podpora
má vedlejš í e fekt na prioritní oblas t 4A Obnova, zachování a pos ílení b iologic ké
rozman itos ti, včetně oblastí s ítě Natura 2000, oblas tí s přírodními č i jiný mi zvláš
tními o me zeními a ze měděls tví vys oké přírodní hodnoty, i s tavu evrops ké
kra jiny.
3. Strategický c íl: Z lepš it občans kou vybavenost s ídel ze jména ve s mys lu
zavedení chybějíc ích či zvýš ení úrovně s távajících s lu žeb
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3.3. Specific ký cíl: Za jis tit vhodné podmínky pro provozování s portovních a
rekreačn ích akt ivit
3.3.3 Opatření:Ro zš iřování a mode rnizace s távajíc ích a vzn ik nových zařízení pro
rela xaci v les e
3.3.4. Podpora vzniku vícegeneračních s portovišť

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifick ých
cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb
území)

Pros tory pro s portovní vyžit í, ať u ž venkovní nebo vnitřní, ne má k dis pozici
v mís tě s vého bydliš tě 21 % obyvatel obcí zapojených do zájmového úze mí.
Les ní poze mky v zá jmové oblas ti zaujíma jí 15 128 ha, co ž je 23,9 % z celkové
výměry zá jmového úze mí.
Ve vlas tnictví jednotlivý ch obcí je cca 17,6 % (2 668 ha) z celkové výměry les ní
půdy.
Vzh lede m k důle žitos ti trvalého růs tu úrovně s ociálního kapitá lu pro dalš í rozvoj
zá jmového území je nezbytné vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj s polkových
aktivit s důraze m na zapojování dětí, mladých lidí a žen do spolkových s truktur
(SZ 101).
Pro rea lizac i těchto potřeb je vhodné využít les ní poze mky ve vlas tnictví obcí.

Definice příje mce dotace

Soukro mí a veře jní držite lé les ů a jiné s oukro moprávní a veře jnoprávní s ubjekty a
jejich s družení.

Výš e z půs obilých výdajů

min.50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná
o principy pro stanovení
preferenčních k ritérií)

1. Soulad s principy metody LEADER
2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie
3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

Indikátor y výs tupů*
-číslo

97702

-název

Počet podpořených operací (a kcí)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs tupů*
-číslo

93001

-název

Ce lková plocha (ha)

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
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(r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs ledů*
-číslo
-název
-výchozí stav
-hodnota pro mid-term
(r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 7
Náze v Fiche

Dis tribuce mís tní produk ce

Vaz ba na článek
Nařízení P RV

Článek 35, ods tavec 2., pís meno d) Ho rizontální a vertiká lní s polupráce me zi
účastníky krátkých dodavatels kých řetězců a mís tních trhů

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Podpora je za měřena na s polupráci minimálně dv ou s ubjektů, která vede k
vytváření a rozvoji krátkých dodavatels kých řetězců (KDŘ) a mís tních trhů.
Podpora přis pívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového
řetězce, včetně zp racování ze měděls kých produktů a jejich uvádění na trh, dobrých
životních podmínek zvířat a řízení rizik v ze mědě ls tví, ze jména prioritní oblas ti 3A
Zlepš ení konku rences chopnosti prvovýrobců jejich lepš ím začleněním do ze měděls
kopotravinářs kého řetězce pros třednictvím progra mů jakos ti, přidáváním hodnoty
zemědě ls kým p roduktům a podporou mís tních trhů a krátkodobých řetězců, s es
kupení a organizac í producentů a me zioborových organizac í, podpora má vedlejš í
efe kt na prio ritní oblas t 2A Zlepš ení hos podářs ké výkonnos ti vš ech ze měděls kých
podniků a us nadnění jejich res truktu ralizace a modernizace, zejména za účele m
zvýš ení míry účas ti na trhu a orientace na trh, jako ž i d iverzifikace ze mědě ls kých
činnos tí.
2. Strategický c íl: Vytvářet podmínky pro zvyš ování za měs tnanos ti
pros třednictvím akt ivního zhodnocování mís tních zdrojů a ro zvoje
podnikatels kého prostředí
2.3. Specific ký cíl: Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj regionáln ího značení a
certifikaci mís tních výrobků a s lužeb a p ro je jich marketing a d is tribuci
2.3.6. Opatření:Za jiš tění dis tribuce mís tní produkce
2.3.2. Propagace obcí v s ouvis los ti s nabídkou mís tních výrobků a s lužeb

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých
specifick ých
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z
potřeb území)

Jen v některých ma lých obcích nebo mís tních částech js ou mís tní obchody
s potravinami.39 % obyvatel zájmového úze mí ne má mo žnos t zakoupit s i zá kladní
potraviny v mís tě s vého bydliš tě.
(HZ6)
Možnos t zakoupit v mís tě vyrobené potraviny by do značné míry napomohlo ke
zvýš ení s pokojenos ti obyv atel i podnikatels kých aktivity mís tních ze mědě lců při
zpracování a prodeji produkovaných ze měděls kých ko modit případně ke v zniku
ma lých potravinářs kých provozů. Napomoc i by tomu mohly a ktivity za měřené na
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rozvoj horizontální a vertikáln í s polupráce me zi ú čas tníky krátkých dodavatels kých
řetězců a mís tních trhů (HZ 103).
Zemědě ls ké podniky a farmy s e orientují na poptávku trhu po zeměděls kých
ko moditách a zapo mína jí na mo žnos t diverzifikace s vých činnos tí včetně
potravinářs kého i nepotravinářs kého zpracován í s vé produkce.(PZ 7)
Je nezbytné podpořit takové aktivity ze mědělců, které při zpracování, potažmo
za jiš tění přidané hodnoty (potravinářs ké zpracování) a realizace ze měděls kých
ko modit na regionáln ím trhu .
Účele m podpory je zač lenění prvovýrobců do dodava tels kých řetězců a pos ílení je jich
konkurences chopnos ti. Podpora je určena pro s polečné inves tice na vznik, ro zvoj a s
polečnou propagaci KDŘ nebo mís tního trhu. Způs obilé js ou aktivity např. s polečné
pořízen í s trojů, technologie a vybavení, s tavební náklad y na novou výs tavbu nebo
modernizac i ne movitého ma jetku, pořízení počítačového s oftwaru, propagační činnos t,
tvorba s tudií a podnikatels kého plánu. Podpora s e týká pouze dodavatels kých řetězců,
které zahrnují ne jvýš jednoho zpros tředkovatele me zi ze mědě lce m a s potřebitele m.
Podpora s e týká trhů s plňujících defin ici mís tního trhu (viz kapito la 1
Základní pojmy a zkrat ky).
Definice příje mce
dotace

Us kupení minimá lně dvou s ubjektů, přiče mž minimálně jeden mus í proká zat
podnikatels kou činnost v odvětví ze mědě ls tví nebo potravinářs tví. Může s e jednat o
nás ledující s ubjekty: ze měděls ký podnikatel, výrobce potravin, nevládní nezis kové
organizace zas tupující ze mědě lce nebo zpracovatele potravin, obce nebo s vazky obcí.

Výš e z půs obilých
výdajů

min.50 000 Kč
max. 5 000 000 Kč

1. Soulad s principy metody LEADER
Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se

2. Soulad proje ktů přijatých pro realizac i s trategie

jedná o principy pro

3. Soulad s potřebami zájmových s kupin

stanovení
preferenčních k ritérií)

Indikátor y výs tupů*
-číslo

93102

-název

Počet podpořených kooperačních činnos tí

-výchozí stav
-hodnota pro midterm (r. 2018)
-cílový stav
Indikátor y výs tupů*
-číslo

93701

-název

Počet podpořených podniků/příje mců

-výchozí stav
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-hodnota pro midterm (r. 2018)
-cílový stav

Identi fikace Fiche č. 8
Náze v Fiche

Projekty spolupráce MAS

Vaz ba na článek Nařízení
PRV

Článek 44 Činnos t s polupráce v rá mci in iciat ivy LEA DER

Vymeze ní Fiche
-stručný popis Fiche

-vazba na cíle SCLLD

Před měte m Fiche je rea lizace s polečných projektů Mís tními a kčními s kupina mi
a jinými partnery. Pro jekty mus í vyka zovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn.,
že výs tupy projektu by bez této s polupráce v takové podobě nevznikly. MAS
mů že s polupracovat i s jiný mi partners t vími, avš ak způs obilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla s chválena z PRV.
2. Strategický c íl: Vytvářet podmínky pro zvyš ování za měs tnanos ti
pros třednictvím akt ivního zhodnocování mís tních zdrojů a ro zvoje
podnikatels kého prostředí
2.1 Spec ifický c íl: Podporovat rozvoj ře mes lných dovednos tí, manuáln ích
zručnos tí a podnikatels kého myš lení obyvatel
2.1.2 Opatření: Exkurze v podnikatels kých a ře mes lnic kých provozech
2.1.3 Opatření: Vyhledávání mís tních leaderů ve vš ech oblas tech podnikání a
za jiš tění je jich propagace (motivace)
2.1.5 Opatření: Vzn ik databáze a zajiš tění aktualizace mís tních brigádních a
pracovních příle žitos tí
2.1.6 Opatření: Příprava a realizace a kcí za měřených na zv iditelnění příle žitos tí
mís tního trhu práce
2.2 Spec ifický c íl: Vytvářet podmínky pro v znik nových mís tních výrobků a
s lužeb
2.2.1 Opatření: Ses tavení a aktualizace databáze mís tních výrobků a s lužeb
2.2.2 Opatření: Podpora ro zvoje s távajících a v zniku nových krátkých
potravinových řetězců
2.2.3 Opatření: Legis lativní, e konomické a hygienic ké poradens tví ve věci
prodeje mís tních potravin
2.2.4 Opatření: Vzdě lávací progra my pro s távajíc í a potenciáln í producenty
mís tních potravin, dalš ího zboží a s lužeb
2.3 Spec ifický c íl: Vytvářet vhodné podmín ky pro ro zvoj regionálního značení a
certifikaci mís tních výrobků a s lužeb a p ro je jich marketing a d is tribuci
2.3.1 Opatření: Rozvoj regionáln ího značení a certifikace mís tních výrobků a
s lužeb
2.3.3 Opatření: Prezentace nabídky výrobků a s lu žeb ze zájmového úze mí na
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regionálních, národních a mezinárodních veletrzích a výs tavách
2.3.4 Opatření: Propagace nabídky zájmového úze mí uživatelů m dá lnice D3 a
dalš ích významných s iln ičních tahů
2.3.6 Opatření: Dis tribuce mís tní produkce
2.3.7 Opatření: Prodej mís tního zboží v ka menných obchodech a realizace
regionálních prodejních řetězců a t ržnic
2.4 Spec ifický c íl: Rozv íjet ces tovní ruch s e za měřením na využití zd rojů
zá jmového úze mí
2.4.1 Opatření: Tvorba orig inálních produktů ces tovního ruchu
2.4.2 Opatření: Úzké propojování zá žit kové turis tiky s e zhodnocováním
mís tních zdro jů -podpora agroturis tiky
2.4.3 Opatření: Z lepš ení kvality s lužeb v oblas ti CR
2.4.4 Opatření: Vyu žívat s távající i potenciální a ktiv ity ces tovního ruchu jako
s oučásti marketingu a příle žitos ti pro dis tribuci mís tních výrobků a s lužeb
3. Strategický c íl:Zlepš it občans kou vybavenos t s ídel zejména ve s mys lu
zavedení chybějíc ích či zvýš ení úrovně s távajících s lu žeb
3.7 Spec ifický c íl:Vytvořit podmínky p ro vzdělávání obyvatel a za jiš tění péče o
rodinu
3.7.1 Opatření: Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajiš tění v zdělávacích
potřeb obyvatel

O blas ti podpor y
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifick ých
cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Proje kty Spolupráce re fle ktují š iro ké s pektru m potřeb uvedených ve strategii,
je ž byly zjiš těny u aktérů úze mí a zároveň vychází z je jich dos avadních aktivit a
potenciálu. Na úrovni ú ze mí MAS budou projekty s měřovány na pos ílení
povědomí o regionu, pos ílení s polupráce a ko munikace s veřejnou s právou, nezis
kovým i podnikatels ký m s ektore m, na pos ílení a ktiv it mís tní ko munity, s
oudržnos ti a s oběstačnos ti území, na zvyš ování vzdělanos ti a informovanosti.
Oblas ti za měřen í pro jektů Spolupráce : - interpretace a pre zentace přírodního a
kulturního dědictví a h is torického vývoje Hlučíns ka - podpora a prezentace
regionálních produktů, ře mes el a s lužeb - environmentáln í vzdě lávání a
vzdělávání v oblas ti tradičn ích venkovs kých činnos tí a ře mes el - ro zš ířen í s
polupráce mezi obce mi, s polky, podnikateli, š kola mi a dalš ími aktéry na venkově
Oblas t podpory bude vymezovat popis témat proje ktů s polupráce, které mus í být
v s ouladu s e SCLLD MAS. V rá mci proje ktů lze realizovat měkké
akce (propagační, informačn í, v zdělávací a vo lnočas ové) za měřené na té mata,
která js ou řeš ena v 178 SCLLD daných MAS. Mezi mo žné h motné a nehmotné
inves tice včetně s tavebních úprav patří: inves tice týkající s e za jiš tění odbytu mís
tní produkce včetně zavedení značení mís tních výrobků a s lužeb, inves tice s
ouvis ející s e vzdě lávacími a ktiv ita mi, inves tice do informačních a turis tických
center. K měkký m a kcím lze přiřad it předevš ím pořádání konferenc í, fes tivalů,
works hopů, e xkurzí, výs tav, přenosů příkladů s právné praxe, včetně produktů s
tím s pojených (publikace, brožury, letá ky apod.). Inves tice mohou být
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanos
ti projektu na účel s amy MAS. Způs obilá pro podporu je i předběžná technická
podpora projektů s polupráce, kdy MAS mus í proká za t, že p lánovala provedení
konkrétního proje ktu. Na p ředběžnou technickou podporu projektů
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s polupráce může MAS využít ma ximá lně 10 % z a lokace přidělené MAS na
realizaci proje ktů s polupráce.

Definice příje mce dotace

Příje mce m dotace může být pouze MAS, je jíž SCLLD byla s chválena z PRV.
Kro mě jiných mís tních akčních s kupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla s chválena
z PRV č i zahran iční MAS) mů že MAS s polupracovat s e: a) s kupinou mís tních
veřejných a s oukromých partnerů na venkovs kém ú ze mí, která p rovádí s trategii
mís tního rozvoje v rá mc i EU č i mimo ni; b) s kupinou mís tních veřejných a s
oukromých partnerů na jiné m než venkovs kém ú ze mí, která
provádí s trategii mís tního rozvoje v rá mc i EU.

Výš e z půs obilých výdajů

min.
max. 5 000 000 Kč

Indikátor y výs tupů
-číslo

92501

-název

Ce lkové veřejné výdaje

-výchozí stav
-hodnota pro mid-term (r. 2018)
-cílový stav

3.4.2 Popis programového rámce PRV
Do programového rámce P RV jsou zařazeny fiche: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,16 a 17
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Graf 44:Grafické vyjádření programového rámce PRV:
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Popis jednotlivých fichí zařazených do programového rámce P RV: viz článek 3.1.8

3.4.3 Programový rámec IROP
Vybavení ZŠ (fiche 9)
2.1 Podporovat rozvoj řemeslných dovedností, manuálních zručností
a podnikatelského myšlení u mladých lidí
Specifický cíl
strategie
Název opatření

2.1.1 Zakládání, obnova a rekonstrukce hospodářského zázemí při
MŠ a ZŠ
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení

Vazba na
specifický cíl IROP
Popis opatření
Zaměřeno na manuální gramotnost dětí na ZŠ. P ředmětem je zlepšení
podmínek polytechnické výchovy na ZŠ. Je požadována lepší
orientace žáků ZŠ při hledání vhodného učebního oboru nebo
odborné školy s ohledem na požadavky místního trhu práce

Typy projektů

Stavební úpravy učeben a pořízení vybavení pro účely zřízení
zahrádky pro pěstitelské práce, nákup nářadí do dílen.
školy a školská zařízení, obce

příjemci podpory
minimální a
maximální výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve
výzvě
Preferenční kriteria budou stanovane až v konkrétní výzvě MAS

Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky
indikátory výsledku
kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 30

Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení

inikátory výstupu
kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Vybavení učeben (fiche 10)
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Specifický cíl
strategie

3.7 Vytvořit podmínky pro rozšíření kapacit mateřských školek (péče
o rodinu)
3.7.1 Stavební úpravy nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb

Název opatření
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Vazba na
specifický cíl IROP
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na řešení problematiky rozšíření kapacity
mateřských školek zejména pro kategorii dětí do 3 let úpravami
prostor v budově stávajících MŠ nebo ZŠ. Podporován bude vznik
alternativních forem MŠ, vznik rodičovských center a podpora
kvalitního trávení volného času.

Typy projektů

Přestavba a vybavení prostor pro mimoškolní vzdělávání,
rekonstrukce prostor vhodných k tomuto účelu
obec

příjemci podpory
minimální a
maximální výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve
výzvě
Preferenční kriteria budou stanovane až v konkrétní výzvě MAS

Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky
indikátory výsledku
kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 30

Podíl tříletých dětí umístěných v
předškolním zařízení

inikátory výstupu

Specifický cíl
strategie

kód NČI2014+

název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

doprava (fiche 11)
3.1 Vytvořit podmínky pro zvýšení dosažitelnosti blízkých cílů
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3.1.4 Rozvoj hromadné dopravy s využitím dopravních prostředků na
alternativní pohon
Název opatření
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Vazba na
specifický cíl IROP
Popis opatření
Opatření směřuje prostřednictvím využití alternativních způsobů
hromadné dopravy ke koncepčnímu zajištění dosažitelnosti blízkých
cílů pro obyvatele zájmo vého území.

Typy projektů

nákup mikrobusů pro zajištění lepší dostupnosti hromadné dopravy

dopravci
příjemci podpory
minimální a
maximální výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve
výzvě
Preferenční kriteria budou stanovane až v konkrétní výzvě MAS

Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky
indikátory výsledku
kód NČI2014+

název indikátoru

7 51 10

Počet osob přepravených veřejnou
dopravou

inikátory výstupu

Specifický cíl
strategie
Název opatření

kód NČI2014+

název indikátoru

7 48 01

Počet nově pořízených vozidel pro
veřejnou dopravu

terénní sociální služby (fiche 12)
4.5 Podporovat aktivity zaměřené na zvýšení kvality života seniorůa
hendikepovaných
4.5.2
Rozvoj pečovatelské služby založené na osobním kontaktu
se seniory a hendikepovanými
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Vazba na
specifický cíl IROP
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Popis opatření

Tento opatření je zaměřen na zvýšení kvality života seniorů žijících
vzájmovém území. Průměrný věk obyvatel obcí trvale roste. Budou
podporovány aktivity, které povedou k základní terénní pečovatelské
služby, DPS a jim podobným zařízením. Podporovány budou také
aktivity zaměřené na zvýšení frekvence setkávání seniorů.

Typy projektů

vytvoření základen pro terénní sociální pracovníky, zajištění
sociálních služeb
obce, NNO

příjemci podpory
minimální a
maximální výše:

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve
výzvě
Preferenční kriteria budou stanovane až v konkrétní výzvě MAS

Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky
indikátory výsledku
kód NČI2014+

název indikátoru

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci

inikátory výstupu

Specifický cíl
strategie

kód NČI2014+

název indikátoru

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

sociální podniky (fiche 13)
2.2 Vytvářet podmínky pro vznik nových místních výrobků a služeb
2.2.6

Podpora sociálních podniků

Název opatření
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání
Vazba na
specifický cíl IROP
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Popis opatření

Opatření je zaměřen na vytváření vhodných podmínek zaměřených na
podporu zakládání a rozvoje v zájmovém území chybějících či
omezených služeb a u malých výrobních provozů zejména na vyšší
míru zhodnocení místních zdrojů (dřevo, ovoce a další zemědělské
komodity).

Typy projektů

zavedení sociálního podniku

příjemci podpory
minimální a
maximální výše:

OSVČ, malé a střední podniky, obce, NNO,církve, církevní
organizace
MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve
výzvě
Preferenční kriteria budou stanovane až v konkrétní výzvě MAS

Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky
indikátory výsledku
kód NČI2014+

název indikátoru

1 04 11

Míra nezaměstna nosti osob s
nejnižším vzděláním

inikátory výstupu
kód NČI2014+

název indikátoru

1 01 05

Počet nových podniků, které
dostávají podporu

3.4.4 Popis programového rámce IROP
Do programového rámce IROP jsou zařazeny fiche: 8, 9, 10, 11, 12, 13
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Graf 45:Grafické vyjádření programového rámce IROP :

OPATŘ ENÍ

SPECIFICKÝ CÍL CLLD

FICHE

SPECIFICKÝ CÍL 2.1:

Podporovat

rozvoj řemeslných

dovedností a manuálních zručností a podnikatelského myšlení u
2.4

9

mladých lidí
SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vytvářet podmínky pro vznik nových

2.2

IROP

13

místních výrobků a služeb
SPECIFICKÝ CÍL 3.1: Vytvořit podmínky pro zvýšení

1.2

11

dosažitelnosti blízkých cílů
SPECIFICKÝ CÍL 3.7: Vytvořit podmínky pro rozšíření

2.4

10

kapacit mateřských školek (péče o rodinu)
SPECIFICKÝ CÍL 4.5: Podporovat aktivity zaměřené na

2.2

12

zvýšení kvality života seniorů a hendikepovaných
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Popis jednotlivých fichí zařazených do programového rámce IROP : viz článek 3.1.8.

3.4.5 Programový rámec OPZ
3.4.5.1 Podpora rodin
Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci
investiční priority 2.3.1:


Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstna vatelů;



Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Popis cíle opatření
Vzhledem k tomu, že zájmové území nelze bez lidských zdrojů rozvíjet, je nezbytné přijmout
taková Aktivita, která zamezí nebo alespoň významně zpomalí další vylidňování zájmového
území – musí být podniknuta zejména taková Aktivita, která zajistí lidem práci v místě jejich
bydliště, případně Aktivita, která budou řešit snazší vyjížďku za prací.
Aby se zabránilo dalšímu odchodu obyvatel zájmového území do měst, je třeba realizovat
takové aktivity, které přispějí ke zlepšení životních podmínek zejména pro mladé lidi a rodiny
s dětmi v identifikovaných problémových oblastech (zaměstnanost, bydlení, odpovídající
služby). (LZ101)
Z hlediska lidských zdrojů je žádoucí dále podporovat migraci nových obyvatel do území a to
zejména mladých rodin proto, aby tak byla zajištěna změna stávajícího negativního trendu ve
vývoji přirozeného přírůstku obyvatel v obcích zájmového území, tj. je nezbytné zlepšovat
podmínky pro život mladých lidí (mladých rodin) v zájmovém území (zaměstnanost, bydlení,
služby). (LZ102)

Cílem tohoto opatření je:
 Podpořit fungování rodin, návrat rodiče do práce atd. formou podpory péče a
aktivit pro děti předškolního a školního věku
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Popis provázanosti navrhovaných opatře ní, a to včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Vazba na opatření SC LLD:
3 Strategický cíl: Zlepšit občanskou vybavenost sídel zejména ve smyslu zavedení
chybějících či zvýšení úrovně stávajících služeb
3.7 Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro vzdělávání obyvatel a zajištění péče o
rodinu
3.7.3 Zajištění péče o rodinu

Prioritizace navrhovaných opatření
Opatření budou financovaná z alokované částky.
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
 Opatření bude realizováno: 06/2017 – 06/2023
 Doba realizace projektu:

max. 3 roky.

Popis možných zaměření projektů
Podporované projekty budou zaměřeny na podporu pracujících rodičů a upevnění jejich role
na trhu práce, tím, že bude zajištěno hlídání dětí v soukromých firmách řešení od firemních
školek po dětské skupiny, hlídání dětí v soukromí, příměstské tábory apod. Zvažovány jsou
další možnosti podpory např. doprava dětí do a ze školních klubů apod.

Podporované cílové skupiny
 Zejména ženy ohrožené na trhu práce
 Rodiče s malými dětmi
 Osoby pečující o jiné závislé osoby

Typy příje mců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
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 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 sd ružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
společnost)
 OSVČ - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými
žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku
musí být menší než 50%; je- li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto
obcí musí být menší než 50 %)

Absorpční kapacita MAS
Na území MAS se rodí nejvíce dětí. Jsou tu poskytovatelé školních družin a klubů.

Vliv opatření naplňování horizontálních témat OPZ
 Udržitelný rozvoj
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v
ekonomické, sociální a environmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad, jelikož
budou rozvíjet aktivity s pozitivními dopady na rodinné soužití a nediskriminaci příslušníku
rodiny. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný
rozvoj, a to jak ze sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu, nebude v rámci
tohoto opatření podpořen.
 Rovné příležitosti a nediskriminace
Rovné příležitosti a nediskriminace jsou úzce spojeny s hlavním cílem při naplňování tohoto
opatření – podporou rodinného soužití a odstraněním diskriminace příslušníků rodiny např. v
zaměstnání. P rincipy, kdy musí mít všechny sociální skup iny stejný přístup k čerpání
prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením apod.) jsou nezbytné pro
přistoupení k realizaci v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení
zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci, nebude v rámci tohoto
opatření podpořen.
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 Rovnost žen a mužů
Rovnost žen a mužů je úzce spojena s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření –
podporou rodinného soužití a nediskriminaci příslušníků rodiny. P rincipy, kdy musí být
zohledněny specifické potřeby obou cílových skupin (zejm. se jedná o odstranění bariér, jež
diskriminují ženy při zaměstnání či hledání zaměstnání), jsou nezbytné pro přistoupení k
realizaci projektu v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení
zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatření
podpořen.

Principy pro určení preferenčních k ritérií
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti a udržení zaměstnanosti.
 Rozšiřování stávajících aktivit.
 Spolupráce s dalšími subjekty.
 Využití stávajících budov nebo staveb.

Indikátory
Indikátory výsledku
OP

ID
67010

Indikátory
OP

Název
Využívání podpořených služeb

MJ
osoby

výstupu
ID
60000
67001

Název
Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb

cílová
hodnota
(2023)

MJ

cílová
hodnota
(2023)

účastníci
místa

3.4.5.2 Poskytování sociálních služe b a poradenství
Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci
investiční priority 2.3.1:
 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení
osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální
práce;
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Popis cíle opatření
Ze šetření provedeného v obcích zájmového území vyplynulo, že jeho pokrytí nabídkou
služeb pečovatelského charakteru, případně dalších služeb, které by ulehčily

život

potenciálním klientům, je nerovnoměrný a v některých jeho čá stech dokonce nabídka
takových služeb úplně chybí.

Stávající provozovatelé sociálních služeb se dlouhodobě potýkají mimo jiné i s nedostatkem
personálních kapacit. S tím souvisí také přetrvávající nedostatečná nabídka některých
sociálních služeb a to je také příčinou slabého pokrytí zájmového území těmito službami.

Proto, aby mohli poskytovatelé rozšířit nabídku sociálních služeb nebo aby případně vznikali
noví zřizovatelé, a průzkumy provedené zejména u seniorů to potvrzují, je nezbytné saturovat
nezbytné osobní náklady na sociální pracovníky, pečovatele a poradce v sociální oblasti
z jiných zdrojů než ze zdrojů klientů, kteří jsou kvůli svému věku či zdravotnímu handicapu
nebo z jiných důvodů prakticky vyloučeni z veřejného života.
Účinným prostředkem proti sociálnímu vyloučení jsou nejen zajištění fungujících sociálních
služeb, současně také fungujícím poradenství, jež dokáže pozitivně působit preventivně nebo
již v počátku problémů a řešit komplexně situaci lidí nacházejících se v krizi.

Cíle m tohoto opatření je:
 Zajistit finanční zdroje na osobní náklady na sociální pracovníky a pečovatele, tak aby
bylo možné zachovat stávající nabídku, rozšířit ji nebo iniciovat vznik nových sociálních
služeb v zájmovém území
 Zajistit finanční zdroje na osobní náklady na poradce v sociální oblasti pro osoby
nacházející se v krizi (ekonomické, sociální, psychické, atd.) a na osoby se zdravotním
postižením – např. dluhové poradenství, finanční a právní gramotnost, rodinné poradny,
sociálně patologických jevů, zdravý životní styl, atd.

Popis provázanosti navrhovaných opatře ní, a to včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Vazba na SCLLD:

245

4. strategický cíl: Budování dobrých mezilidských vztahů přispívat k vytváření pozitivní
společenské atmosféry v zájmovém území
4.5 Specifický cíl: Podporovat aktivity zaměřené na zvýšení kvality života obyvatel
využívajících sociální služby
4.5.2 Rozvoj sociálních služeb založených na osobním kontaktu

Prioritizace navrhovaných opatření
Opatření budou financovaná z alokované částky.
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
 Opatření bude realizováno: 06/2017 – 06/2023
 Doba realizace projektu:

max. 3 roky.

Popis možných zaměření projektů
Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených.
Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
 Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího
násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového
typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní
týmy poskytující odborné sociální poradenství
 Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)
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 Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terap ie)
 Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
 Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma
jejího poskytování
Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli
komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území příslušné MAS.
Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z
cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno,
že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006
Sb. - tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako
sociální služba registrovány. Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:
 Aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin
nebo komunit osobami blízkými nebo jinými)a sdílené péče (tj. kombinace péče
poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje
domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro
osoby pečující atd.)

Podporované cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Národnostní menšiny
Imigranti a azylanti
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
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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
Ohrožené osoby do 18 let věku
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na
podporu sociálního začleňování
Místní samospráva
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních a zdravotních službách
Neformální pečovatelé

Typy příje mců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní
společnost)
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 OSVČ - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými
žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku
musí být menší než 50%; je- li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto
obcí musí být menší než 50 %)

Absorpční kapacita MAS
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
1089/2006 Sb., o sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace
mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období.

Vliv opatření naplňování horizontálních témat OPZ

 Udržitelný rozvoj
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a rovnováhy v
ekonomické, sociální a environmentální oblasti budou mít projekt y pozitivní dopad, jelikož
budou rozvíjet sociální služby v regionu, konkr. zaměřené na sociální poradenství. Projekt, u
nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný rozvoj, a to jak ze
sociálního, ekonomického i environmentálního o hledu, nebude v rámci tohoto opatření
podpořen.

 Rovné příležitosti a nediskriminace
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální
inkluze, budou proto mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory všemi
potřebnými sociálními skupinami, tzn., že podpoří rovné příležitosti a nediskriminační
jednání, poskytnou poradenskou službu všem dotčeným sociálním skupinám. Projekt, u nějž
bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příle žitosti a nediskriminaci,
nebude v rámci tohoto opatření podpořen.

 Rovnost žen a mužů
Jelikož jsou cíle opatření zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb a zvýšení sociální
inkluze, měly by proto mít pozitivní vliv na zajištění stejného přístupu k využití podpory jak
mužům, tak ženám, tzn., že podpoří rovnost žen a mužů, konkr. povedou k odstranění
možných bariér, které diskriminují ženy. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení zaznamenán
negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebude v rámci tohoto opatření podpořen.
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Principy pro určení preferenčních k ritérií
 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti.
 Inovativnost metody nebo technologie řešení.
 Rozšiřování stávajících aktivit.
 Spolupráce s dalšími subjekty.
 Využití stávajících budov nebo staveb.
 Dostupnost služby, jež se v území dosud nevyskytovala.

Indikátor

Indikátory výsledku
OP

ID
67010

Indikátory
OP

výstupu

Název
Využívání
služeb

podpořených

MJ
osoby

ID

název

MJ

60000
67001

Celkový počet účastníků
Kapacita podpořených služeb
Nové
nebo
inovované
sociální služby týkající se
bydlení

účastníci
místa

67401

výchozí/cílová
hodnota
(2013/2023)

cílová
hodnota
(2023)

služby

3.4.5.3 Podpora sociálních podnik ů
Popis vazby na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Zaměření tohoto opatření je v souladu s následujícími podporovanými aktivitami v rámci
investiční priority 2.3.1:


Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;



Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;



Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků.

Popis cíle opatření
Opatření je zaměřeno na podporu všech místních výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb,
kteří podnikají nebo hodlají podnikat v režimu sociálního podniku.
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Podporovány budou projekty, jejichž součástí budou aktivity, které povedou k za jištění
takové technologické úrovně provozu místních sociálních podniků, aby byla zajištěna
konkurenceschopnost výrobců, řemeslníků a poskytovatelů služeb. Podporováno bude
technologické a strojové vybavení, výstavba nových a zejména rekonstrukce stávajících
prostor pro sociální podnikání. Dále budou podporovány projekty neinvestičního charakteru:
osobní náklady, tzn. náklady na zaměstnance-klienty sociálních podniků, jejich odborný
dozor a další personální zajištění jejich chodu.

Cílem tohoto opatření je:


Zvýšení zaměstnanosti s důrazem na znevýhodněné sociální skupiny.



Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání.



Zvýšení kvalifikační odbornosti zaměstnanců sociálního podniku.

Popis provázanosti navrhovaných opatře ní, a to včetně provázanosti na ostatní operační
programy
Vazba na opatření SC LLD:
Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro zvyšo vání zaměstnanosti prostřednictvím
aktivního zhodnocování místních zdrojů a rozvoje pod nikatelského prostředí
2.2 Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro vznik nových místních výrobků a služeb
2.2.6 Podpora sociálních pod niků

Prioritizace navrhovaných opatření
Opatření budou financovaná z alokované částky.
Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
 Opatření bude realizováno: 06/2017 – 06/2023
 Doba realizace projektu:

max. 3 roky.

Popis možných zaměřených projektů
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání - integrační sociální podnik
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Příje mce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
 Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných
na trhu práce
 Sociální prospěch:
-

zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl
zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %

-

účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

-

důraz na rozvoj pracovních kompe tencí znevýhodněných zaměstnanců

 Ekonomický prospěch:
-

případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního
podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů

-

nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na extern ích
zakladatelích nebo zřizovatelích

-

alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

 Environmentální prospěch: zohledňování environmentálních aspektů výroby i
spotřeby
 Místní prospěch:
-

přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

-

využívání přednostně místních zdrojů

-

spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě.
Doporučené klíčové aktivity:
 Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců
sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu
 Marketing sociálního podniku
 Provozování sociálního podnikání

Podporované cílové skupiny
 Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
 Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle
než 1 rok)
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 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)
 Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy15, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

Typy příje mců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace (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 - Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými
žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku
musí být menší než 50%; je- li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto
obcí musí být menší než 50 %)

Absorpční kapacita MAS
Na území MAS se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.
1089/2006 Sb., o sociálních službách a řada neziskových organizací. Všechny tyto organizace
mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období.

Vliv opatření naplňování horizontálních témat OPZ
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 Udržitelný rozvoj
Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje jakožto dosahování rozvoje a ro vnováhy v
ekonomické, sociální a environmentální oblasti budou mít projekty pozitivní dopad zejména
ze sociálního a ekonomického hlediska, v prvním případě podporují sociální začleňování
skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, uplatnění ve spo lečnosti apod., ve
druhém případě podporují zvýšení ekonomické aktivity, profesní úrovně obyvatel, přispívají
ke zvyšování životní úrovně, zvyšování zaměstnanosti a podnikatelské aktivity sociálních
firem. Z hlediska environmentálního lze očekávat neutrální dopady opatření. Projekt, u nějž
bude v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na udržitelný rozvoj, a to jak ze
sociálního, ekonomického i environmentálního ohledu, nebude v rámci tohoto opatření
podpořen.


Rovné příležitosti a nediskriminace

Rovné příležitosti a nediskriminace jsou úzce spojeny s hlavním cílem při naplňování tohoto
opatření – podporou zaměstnanosti a rozvojem sociálního podnikání, jež má vést ke
zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Principy, kdy musí mít všechny sociální skupiny
stejný přístup k čerpání prostředků (např. etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením
apod.) jsou nezbytné pro přistoupení k realizaci v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude
v rámci hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti a nediskriminaci,
nebude v rámci tohoto opatření podpořen.


Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů je úzce spojena s hlavním cílem při naplňování tohoto opatření –
podporou zaměstnanosti prostřednictvím poradenství vedoucího ke změně kvalifikace,
podporou získání či obnovy pracovních návyků a s vytvářením nových pracovních míst.
Principy, kdy musí být zohledněny specifické potřeby obou cílových skupin (zejm. se jedná o
odstranění bariér, jež diskriminují ženy při zaměstnání či hledání zaměstnání), jsou nezbytné
pro přistoupení k realizaci projektu v rámci tohoto opatření. Projekt, u nějž bude v rámci
hodnocení zaznamenán negativní dopad na rovné příležitosti žen a mužů, nebud e v rámci
tohoto opatření podpořen.

Principy pro určení preferenčních k ritérií
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 Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti či udržení zaměstnanosti.
 Inovativnost metody nebo technologie řešení.
 Rozšiřování stávajících aktivit.
 Vznik nových aktivit.
 Spolupráce s dalšími subjekty.
 Využití stávajících budov nebo staveb.

Indikátory
Indikátory výsledku
OP

ID
67010

Indikátory
OP

název
Využívání podpořených služeb

MJ
osoby

výstupu
ID

název

60000

Celkový počet účastníků

67001

Kapacita podpořených služeb

cílová
hodnota
(2023)

MJ

cílová
hodnota
(2023)

účastníci
místa

3.4.6 Popis programového rámce OP Z
Do programového rámce OP Z jsou zařazeny fiche:
14. Podpora rod in
15. Poskyto vání sociálních služeb a poradenství
16. Sociální pod nikání
MAS může v rámci těchto fichí realizovat „klíčové projekty“.
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Graf 46:Grafické vyjádření programového rámce OP Z:

OPZ
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SPECIFICKÝ CÍL CLLD

SPECIFICKÝ CÍL 3.7: Vytvořit podmínky pro rozšíření
kapacit mateřských školek (péče o rodinu)
SPECIFICKÝ CÍL 4.5: Podporovat aktivity zaměřené na
zvýšení kvality života seniorů a hendikepovaných
SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Vytvářet podmínky pro vznik nových
místních výrobků a služeb
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Popis jednotlivých fichí zařazených do programového rámce OP Z:

3.4.7 Principy pro určení preferenčních kritérií výběru projektů
Pro určení preferenčních krité rií pro výběr pro jektů budou ro zpracovány hodnotící škály
kritérií (s bodově vyjádřeným hodnocením) 1)v rámci principů přijatých pro přípravu a
realizaci strategie, 2)principů metody Leader, 3)specifikovaných potřeb vybraných cílových
skupin a 4)stanovených horizontálních témat.
Preferenční kritéria pro výběr projektů v rámci jednotlivých fichí budou mít vždy část
společnou a část specifickou. Budou zpracovány pro každou fichi zvlášť. Společná část bude
u každé fiche stejná a specifická část se bude fiche od fiche lišit.
Principy přijaté pro přípravu a realizaci strategie
Hod notící škála preferenčních krité rií bude zpracována v rámci a pro tato témata: selský
rozum, finanční gramotnost, rozumné zhodnocování místních zdrojů, mezigenerační slušnost,
mezigenerační výměna zkušeností, neformální partnerství a spolupráce.
Principy metody Leader
Hod notící škála preferenčních kritérií bude zpracována v rámci a pro tato témata: zdola
nahoru, inovace, vícesektorové navrhování, síťování, spolupráce, partnerství, územní princip.
Vybrané cílové skupiny
Hodnotící škála preferenčních kriterií bude zpracována pro tyto cílové skupiny: děti, mladí
lidé, ženy a senioři a hendikepovaní.
Stanovená horizontální té mata
Hod notící škála preferenčních kritérií bude zpracována v rámci a pro tato témata: P RV –
klima, inovace, životní prostředí a IROP – rovnost mezi muži a ženami, nediskriminace,
udržitelný rozvoj.
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3.5 Vazba strategie na ho rizo ntá lní témata
V rámci zpracování předkládané strategie bylo přihlédnutu k horizontálním tématům, jak jsou
definována Evropskou. Témata pro Integrovaný regionální operační program jsou
nediskriminace, rovnost mužů a žen a udržitelný rozvoj a pro Program rozvoje venkova jsou
sledována zejména témata změna klimatu, inovace a životní prostředí. Horizontální témata
budou sledována při výběru projektů u zvolených fichí v závislosti na odpovídajícím
programu.

3.5.1 Horizontální témata – IROP
Zajištění nediskriminace spočívá zejména v tom, že jsou žadatelům zajištěny rovné podmínky
pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový
názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.
Rovnost mužů a žen je zajištěna prostřednictvím takových aktivit, které mají přímou vazbu na
tuto problematiku. Jedná se zejména, v intencích této strategie, o budování vzdělávací a
sociální infrastruktury.
Problematika udržitelného rozvoje je v rámci této strategie zajištěna zejména na využití
místních zdrojů a v kontextu programu IROP na rozvoj alternativních způsobů hro madné
dopravy a podporu enviromentálních sociálních podniků.

3.5.2 Horizontální témata - PRV
Změna klimatu je celospolečenský veřejný zájem, který souvisí s rostoucími teplotami,
změnami charakteru srážek, tání ledovců a sněhu a s tím souvisejícímu stoupání celosvětové
průměrné výšky mořské hladiny. Očekává se, že tyto změny budou pokračovat a že extrémní
výkyvy počasí, v jejichž důsledku dochází k rizikům typu povodní a sucha, budou stále
častější a intenzivnější. U projektů, které budou podporovány ze zdrojů programu PRV budou
sledovány dopady na přírodu, ekonomiku i zdraví obyvatel.
Inovace je v rámci předkládané strategie vnímána jako - rozšíření škály výrobků a služeb a s
nimi spojených trhů a vytvoření nových metod výroby zaměřených zejména na zhodnocování
místních zdrojů (tj. zemědělské komodity, podmínky vhodné pro rozvoj agroturistiky atd.).
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Dále bude v rámci projektů podporovaných P RV sledována problematika životního prostředí
zejména ve smyslu zachování jeho integrity a neporušenosti případně zajištění jeho zlepšení
prostřednictvím realizace projektu/ů.
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4 Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídíc í a rea lizační struktury MAS
4.1.1 Orgány MAS
Orgány a postupy v zásadě navazují na dosavadní praxi a hlavně jsou určeny tzv. standardy
zpracovanými Ministerstvem zemědělství (Metodika pro standardizaci místních akčních
skupin v programovém období 2014-2020, schválená vládou ČR v červnu 2014). Kompetence
složek rozhodovací úrovně jsou stanoveny platnými Stanovami MAS, způsob vlastního
jednání rozhodovacích orgánů MAS je rozepsán v Jednacím řád u MAS. Všechny tyto
dokumenty jsou k dispozici na www.maskrajinasrdce.cz.
MAS má nejvyšší orgán (Č lenskou schůzi), dále Programový výbor, Výběrovou komisi a
Monitorovací a kontrolní výbor. Č len MAS může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze
jednoho z dalších orgánů.
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem MAS, je tvořena všemi členy spolku a svolává ji
Programový výbor a to nejméně jedenkrát ročně. Programový výbor je povinen svolat
mimořádné jednání Č lenské schůze pokud o to alespoň čtvrtina členů spolku písemně požádá.
Členská schůze se řídí Stanovami a Jednacím řádem.
Členská schůze:
 rozhoduje o změně stanov spolku,
 schvaluje jednací a volební řád, schvaluje zprávu o činnosti, o hospodaření a výroční
zprávu,
 schvaluje rozpočet spolku, přičemž může delegovat některé pravomoci na Programový
výbor,
 rozhoduje o přijetí a o vyloučení členů,
 rozhoduje o výši členských příspěvků,
 volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku,
 volí a odvolává členy P rogramového výboru,
 volí a odvolává č leny Výběrové komise,
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 volí a odvolává členy Monitorovacího a kontrolního výboru,
 schvaluje rozvojovou strategii,
 rozhoduje o zrušení spolku či jeho přeměně,
 rozhoduje o všech dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí.
 nese zodpovědnost za distr ibuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS
Programový výbor
Programový výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi jednotlivými
jednáními Č lenské schůze. Je složen z pěti členů spolku volených na dobu tří let. Opak ované
zvolení je možné. Programový výbor volí z řad svých členů předsedu, který řídí zasedání
Programového výboru. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti Programového
výboru mezi jeho schůzemi vyřizuje předseda Programového výboru, nebo věcně k nim
pověřený člen Programového výboru. Tato provedená opatření musí být předložena
Programovému výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi.
Programový výbor:
 realizuje úkoly, opatření a cíle směřující k implementaci strategie rozvoje,
 připravuje a předkládá výroční Č lenské schůzi zprávu o činnosti, o hospodaření
 a výroční zprávu,
 připravuje dlouhodobé strategie, připravuje a schvaluje roční plány činnosti a projekty
včetně rozpočtu,
 odpovídá za realizaci schválených plánů a projektů včetně financová ní,
 v případě realizace programů metodou LEADER (C LLD) schvaluje výzvy k podávání
žádostí, finanční alokace pro jednotlivá opatření, způsob hodnocení a výběru projektů,
zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, vybírá projekty k realizaci a stanovuje
výši alokace na základě návrhu Výběrové komise, účastní se přezkoumání kontrolních
postupů kanceláře,
 projednává způsob hospodaření s finančními prostředky,
 schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD (manažerem MAS), přičemž se řídí příslušnými ustanoveními
zákoníku práce,
 schvaluje vnitřní předpisy spolku,
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 rozhoduje o vytvoření a zrušení pracovních skupin spolku,
 rozhoduje o vytvoření a zrušení zájmových skupin,
 projednává návrhy členů vztahujíc í se k činnosti spolku,
 rozhoduje o vedení účetnictví,
 navrhuje rozpočet a jeho změny,
 navrhuje Č lenské schůzi přijetí nových členů a vyloučení členů spolku,
 navrhuje Č lenské schůzi formu členských příspěvků a jejich výši.

Výbě rová komise
Úkolem Výběrové komise je zejména posuzovat předložené rozvojové projekty a vybrané
doporučovat P rogramovému výboru k přidělení finančních prostředků. Výběrový orgán
provádí výběr projektů na základě objektivních kritérii – navrhuje jejich pořadí podle přínosu
těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. Za svou činnost je Výběrová komise
odpovědná P rogramovému výboru. Č leny Výběrové komise volí Č lenská schůze na dobu
jednoho roku a zároveň rozhodne o jejich počtu. Opakované zvolení je možné. Č lenem
Výběrové komise může být pouze osoba, která prokazatelně působí na území, v němž spolek
realizuje své aktivity. Č lenové Výběrové komise volí ze svého středu předsedu Výběrové
komise, který řídí zasedání Výběrové komise. Jednání Výběrové komise se může zúčastnit i
nečlen – externí odborník, který má pouze hlas poradní a neúčastní se hlasování.
Monitorovací a kontrolní výbor
Monitorovací a kontrolní výbor kontroluje činnost orgánů spolku, zejména soulad se
stanovami spolku a s usneseními orgánů spolku. Monitorovací a kontro lní výbor kontroluje
hospodaření spolku. Monitorovací a kontrolní výbor předkládá nejméně jedenkrát ročně
zprávu o činnosti Č lenské schůzi. V rozsahu působnosti Monitorovacího a kontrolního výboru
může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požado vat od členů dalších orgánů
spolku nebo

od

jeho

zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Č leny

Monitorovacího a kontrolního výboru volí Č lenská schůze na dobu tří let z řad členů spolku.
Konkrétní počet členů Monitorovacího a kontrolního výboru určí Č lenská schůze před volbou
jejích členů pro příslušné funkční období. Opakované zvolení je možné. Monitorovací a
kontrolní výbor volí z řad svých členů předsedu, který řídí zasedání Monitorovacího a
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kontrolního výboru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů
Monitorovacího a kontrolního výboru.
Monitorovací a kontrolní výbor:
 projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
 dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD,
 svolává mimořádné jednání Č lenské schůze a Programového výboru, jestliže to
vyžadují zájmy spolku,
 kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování
odvolání žadatelů proti rozhodnutím ve věci výběru projektů,
 zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
Programovému výboru).

4.1.2 Organizační struktura MAS
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4.1.3 Kompetence sekretariátu/zaměstnanců MAS
Sekretariát MAS je řízen manažerem MAS, který odpovídá Programovému výboru MAS za
veškeré činnosti sekretariátu a koordinuje veškeré projekty a aktivity MAS, je zodpovědný za
finanční řízení MAS (praxe řízení organizace min 5 let, znalost problematiky MAS)
Manažer MAS je současně manažerem pro SCLLD (Ing. Monika Hienlová), který je plně
zodpovědný za realizaci SCLLD. Jako takový řídí administraci všech operačních programů v
gesci MAS, je zodpovědný za evidenci a řádnou archivaci projektových žádostí.
Sekretariátjedáletvořenřadouasistentů
 Asistent pro animaci území - realizuje animač ní aktivity MAS : spravuje webové
stránky MAS, zpracovává Zpravodaj MAS, propaguje výzvy pro dílčí OP, organizuje
školení pro potenciální žadatele, nositele projektu i hodnotitele, vyhledává a iniciuje
inovativní přístupy jednotlivců i skupin k dílčím problémům území, koordinuje
propagační aktivity a přípravu propagačních materiálů v území
 Asistent pro animaci škol - komunikuje se všemi typy škol v regionu, připravuje
společně s nimi projekty pro OPZ, IROP, OPVVV Erasmus+, pomáhá s
monitorovacími indikátory, pomáhá vyhledávat příležitosti dalšího rozvoje školního,
mimoškolního i celoživotního vzdělávání
 Asistent pro administraci OPZ, PRV i IROP - připravuje se spolupráci s manažerem
pro SCLLD výzvy pro daný program, zajišťují příjem a kontrolu projektů v sídle MAS
i

předání

platební

agentuře.

Zpracovávají

analýzu

rizik

pro

jednotlivé

projekty/žadatele. Podstatou této analýzy je odhalit rizika projektu a klasifikovat je dle
míry pravděpodobnosti výskytu a dle významu jejich případného dopadu. Z této
analýzy vzejde předmět či předměty vlastních kontrol MAS u jednotlivých projektů
 Účetní

asistent

-

vede

kompletní

účetnictví

MAS

podle

jednotlivých

projektů/středisek, zpracovává zprávy o hospodaření organizace, připravuje žádosti o
platbu a hlášení změn k provozním nákladům MAS, vede, spisovou a archivační
službu a další provozní záležitosti sekretariátu
 Manažer projektů spolupráce a klíčových projektů - koordinuje přípravu i realizaci
projektů spolupráce, které naplňují SCLLD a to jak z P RV, tak i OPZ, přeshraniční
spolupráce, popřípadě komunitárních programů (Aj, VŠ, znalost území)
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4.1.4 Složení orgánů rozhodovací úrovně
Programový výbor
Programový výbor

Sektor

Zájmová skupina

Krejčí Jaroslav

neziskový

cestovní ruch

Nováček Karel

neziskový

hasiči

Peterková Milena
Rothbauer Pavel

soukromý
veřejný

podnikání
veřejná sféra

Zrzavecký František

soukromý

círk ve a kultura

Výbě rová komise
Výběrová komise

Sektor

Zájmová skupina

soukromý

zemědělst ví

soukromý

zemědělst ví

Dvořáková Ludmila, Ing.

neziskový

sport a tělovýchova

Honz a Jiří, Mgr.

soukromý

vz děl ání a řem esla

Janda Pavel

neziskový

cestovní ruch

Kášková Jana, Ing.

neziskový

círk ve a kultura

soukromý

cestovní ruch

Benda Jiří, st.
Brož Josef

Tejnor Milan

Monitorovací a kontrolní výbor
Monitorovací a kontrolní výbor

Sektor

Zájmová skupina

Borkovc ová Jana, Ing.

soukromý

sociální sféra

Čejková Zdeňka

soukromý

sociální sféra

Dlouhý Miroslav, Ing.

neziskový

hasiči

Jeřábková Mi roslava

veřejný

veřejná sféra

Š vecová Alena

neziskový

životní prostředí a ekol ogie
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4.1.5 Opatření pro zamezení střetu zájmů
Střet zájmu při realizaci SC LLD je v MAS ošetře n takto:
Dle S tanov MAS Krajina srdce, z.s. (Č l. 9. Orgány spolku, odst. 2) Č lenství ve dvou orgánech
zároveň (kromě Č lenské schůze) je nepřípustné.
Dále manažer MAS nesmí být členem Programového výboru, Výběrové komise ani
Monitorovacího a kontrolního výboru. Pro zamezení střetu zájmu při výběru projektů
Výběrové komise podepisují čestné prohlášení o nepodjatosti a neúčastní se bodování a
hodnocení projektu vlastního (i v případě že člen orgánu je zaměstnancem žadatele, popřípadě
v jiném blízkém vztahu). V tom případě nehodnotí ani jiné projekty ve stejném opatření
SCLLD.

4.1.6 Postupy týkající se samotné MAS
Kontrola činnosti MAS
Vnitřní audit (kontrolu činnosti jednotlivých pracovníků MAS) provádí revizní komise. Tento
audit zahrnuje kontrolu dodržování platných pravidel administrace projektů, monitoringu a
evaluace SC LLD včetně programových rámců, spisového a archivačního řádu a ostatních
předpisů MAS.
Podle stanov provádí Monitorovací a kontrolní výbor jednou ročně revizi hospodaření MAS a
o jejích výsledcích jakož i o výsledcích své ostatní činnosti předkládá zprávu Č lenské schůzi.
MAS ke kontrole svého účetnictví využívá také externího auditora.
Sebehodnocení MAS
Nejméně dvakrát za programové období bude uspořádána dílna k sebehodnocení MAS. V
jejím průběhu budou identifikovány problémy následujících okruhů: komunikační problémy,
organizační problémy, etické a postojové problémy, problémy vnějšího prostředí. Účastníci se
pokusí popsat kauzalitu identifikovaných problémů a navrhnout postupy jejich řeše ní.
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Posledním krokem bude sestavení odpovědnostní matice a určení termínů pro uskutečnění
navržených řešení.

4.2 Popis postupů pro vyhlašování v ýzev MAS, hodnocení a
výbě r pro jektů s uvedením plá nované pe rso ná lní kapacity
Společné rámcové postupy pro všechny dotčené operační programy. Informace o
připravovaných výzvách jsou součástí animační činnosti MAS v úze mí a zahrnují:
 oznámení na webových stránkách MAS a na sociálních sítích MAS
 mailing rozesílaný všem obcím v území MAS a členům MAS
 zveřejnění v IS Venkovské tržnice (VT) včetně elektronického rozeslání na databázi
emailových adres v systému VT
 zveřejnění v místních obecních zpravodajích
 vydání samostatného propagačního materiálu (leták), který bude upozorňovat na
existenci programových rámců a podporovaných Opatření včetně plánované alokace
 informační semináře a individuální konzultace pro potenciální žadatele

4.2.1 Vyhlašování výzev MAS
Řídící orgány (dále jen „ŘO “) nebo jejich zprostředkující subjekty (platební agentury) vyhlásí
výzvu na předkládání projektů v rámci SCLLD.
Programový výbor zadá sekretariátu sestavení výzvy. Toto zadání bude určovat především
výběr Opatření a alokaci finančních prostředků pro jednotlivá Opatření dle finančního plánu
SCLLD. Výzva obsahuje také přesný popis způsobu výběru projektů a preferenční kritéria
výběru.
Sekretariát zpracuje výzvu, předá ji výboru k projednání a schválení. Sekretariát předá
dohodnutým způsobem schválenou výzvu příslušnému ŘO spolu s časovým harmonogramem.

267

Po schválení ŘO MAS vyhlašuje prostřednictvím ISKP14+ systému MS2014+. Okamžikem
vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách. Výzva je
vyhlášena min. 30 dnů do uzávěrky příjmu žádostí.

4.2.2 Příjem žádostí
MAS provádí příjem a kontrolu formálních náležitostí a přijate lnosti předložených žádostí.
Kontrolu provádí dva zaměstnanci sekretariátu MAS, kteří zkontrolují soulad žádostí s
vyhlášenou výzvou. Neúplná žádost není zaevidována a žadatel je vyzván k doplnění, a to
nejpozději do data uzávěrky příslušné výzvy. O zjiště ných nedostatcích a nezaevidování
vystaví sekretariát žadateli standardizovaný protokol.
K úplné žádosti je vystaven evidenční list a potvrzení s uvedením data i času příjmu žádosti.
Pro přijaté a zaevidované žádosti vytvoří sekretariát složku projektu, vloží do ní kompletní
žádost a potvrzení o zaevidování a postupuje kompletní žádost s projektem k administrativní
kontrole a kontrole přijatelnosti.

4.2.3 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
V rámci administrativní kontroly se kontroluje zejména správnost údajů v žádosti, způsobilost
nákladů, na jejichž podporu je žádáno a platnost povinných a nepovinných příloh, případně
také dalších podmínek, byly- li vyhlášeny. P rotokol o administrativní kontrole je vložen do
složky projektu a projekt postupuje ke kontrole přijatelnosti.

Případné nedostatky zjištěné při administrativní kontrole oznámí sekretariát do 5 pracovních
dnů ode dne uzávěrky příslušné výzvy žadateli spolu s výzvou k jejich odstranění. Toto
oznámení proběhne způsobem, který umožní prokázání obdržení této výzvy žadatelem, tj.
musí být zajištěno potvrzení o převzetí. Nedojde-li k odstranění závad do 10 pracovních dnů
ode dne odeslání výzvy, považuje se žádost za neúplnou a bude z evidence vyřazena. Tato
skutečnost bude písemně oznámena žada teli.

Pro hodnocení přijatelnosti předkládaného projektu jsou v každém Opatření připravena
kritéria a na všechna z nich je třeba odpovědět kladně. Pokud se tak nestane, bude žádost
vyřazena z dalšího hodnocení. Hodnocení splnění kritérií navrhuje sekretariát a schvaluje
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Programový výbor. Hodnocení přijatelnosti musí být dokončeno nejpozději do 15 pracovních
dnů od ukončení administrativní kontroly.
Žadatel může podat odvolání proti závěru administrativní kontroly nebo kontroly přijatelnosti.
Toto písemné odvolání musí být doručeno sekretariátu MAS do 10 pracovních dnů od data
odeslání vyrozumění o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti.

4.2.4 Hodnocení a výběr projektů
Výběr projektů je v kompetenci primárně Výběrové komise, ale i další or gány včetně
sekretariátu zde mají svou nezastupitelnou úlohu. Kompetence jednotlivých orgánů a
sekretariátu v procesu hodnocení projektů jsou popsány v bodech níže.

Výbě rová komise:
Výběrová komise v jednotlivých výzvách provádí hodnocení kvality (předvýběr) projektů na
základě objektivních preferenčních kritérií, tj. stanovuje pořadí projektů podle jejich přínosu k
plnění záměrů a cílů SC LLD.

Předseda komise zajistí, aby při hodnocení nedošlo ke konfliktu zájmů a aby každý projekt
byl hodnocen nejméně třemi členy komise. Na hladký průběh procesu hodnocení dohlíží vždy
také minimálně jeden člen Monitorovacího a kontrolního výboru.
Hodnotitelé samostatně přidělují žádostem body podle bodovací tabulky platné pro jednotlivá
Opatření. Bodování se zapisuje do protokolu, a to včetně odkazů na místo v osnově projektu
či na nepovinnou přílohu, kde lze ověřit bodovanou skutečnost. Součástí hodnocení projektů
může být provedena také kontrola projektů na místě. Na závěrečném jednání výběrové komise
proběhne dohadovací řízení u těch projektů a kritérií, kde mezi hodnotiteli došlo k výrazným
odchylkám. Výstupem z tohoto jednání komise je předvýběr projektů – pořadí žádostí podle
získaných bodů. V případě shodného počtu bodů u dvou či více projektů v rámci jednoho
Opatření bude o pořadí rozhodovat čas zaevidování projektu na MAS.
Programový výbor:

269

vybírá projekty k uskutečnění a stanovuje výši podpory jednotlivých projektů, a to na základě
návrhu Výběrové komise, přičemž nesmí měnit pořadí určené podle bodování a musí
respektovat finanční alokaci pro daná Opatření.
Výsledek výběru projektů k podpoře je zveřejněn na webových stránkách MAS. Žadatel i
každý člen MAS se může proti výběru projektů odvolat k Monitorovacímu a kontrolnímu
výboru.
Monitorovací a kontrolní výbor:
kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, vyřizuje odvolání žadatelů
proti výběru projektů.

Sekretariát:
V případě kontrol na místě sekretariát připraví harmonogram návštěv hodnocených projektů a
zajistí přítomnost žadatelů i účast členů Výběrové komise. Během návštěvy žadatele v místě
realizace projektu členové Výběrové komise porovnávají skutečnosti uvedené v žádosti s
reálným stavem. Při bodování mohou zohlednit nové skutečnosti zjištěné na místě (toto v
protokolu zdůvodní).

Administrace v průběhu realizace projektů (včetně proplácení) probíhá podle pravidel pro
daný operační program, v případě potřeby doplněnými o vlastní postupy MAS, která nejsou s
pravidly v rozporu, a která vycházejí ze zkušeností MAS z předchozích programů LEADER.
Práce se složkou projektu se řídí spisovým řádem a posléze (po uložení) archivačním a
skartačním řádem.

4.2.5 Administrace klíčových projektů a projektů spolupráce
Programový výbor je zodpovědný za přípravu a podání klíčového projektu / projektu
spolupráce MAS a následně i za jeho realizaci a vyúčtování. K tomuto účelu využije i
zkušeného managementu MAS, v rámci kterého rozdělí kompetence a zodpovědnost.
Programový výbor hlídá soulad těchto projektů se SCLLD, přičemž celý proces od plánování,
po realizaci a vyúčtování projektu je podroben kontrole ze strany Monitorovacího a
kontrolního výboru MAS v rámci interního auditu MAS.
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4.3 Animační a ktivity
Animace území MAS je nezbytná pro rozvoj místního partnerství a slouží k tomu, aby
přiměla jednotlivce a organizace k hledání způsobů, jak spolupracovat společně – což přinese
dodatečné výhody pro ně a pro zájmové území jako celek.
K budování partnerství slouží animační aktivity vedoucí k rozvoji partnerství v zájmovém
území. Součástí procesu animace, tak jak ji bude v zájmovém území uplatňovat MAS Krajina
srdce, budou sloužit tyto animační aktivity:
1) Přenos informací: P lošně informovat obyvatele zájmového území o aktivitách MAS
s důrazem na vytypované cílové skupiny

2) Komunikace (navázání a vedení dialogu):

C íleně ko munikovat s aktéry zájmového

území tj. dosáhnout toho, aby byl veden s místními aktéry aktivní dialog o tom, co
MAS dělala, dělá a co bude dělat v budoucnosti

3) Podpora spolupráce: Vytvářet podmínky pro aktivní spolupráci mezi aktéry
zájmového území a pro jejich zapojování do realizace společných tj. partnerských
projektů.

Přenos
informací

Komunikace

Spolupráce

PARTNERSTVÍ

Uplatňování tří výše uvedených aktivit by mělo přispět ke zrodu partnerství(síťování) mezi
aktéry z různých sektorů (státní, privátní, obecní, NNO, církve) a oborů (služby, průmysl,
zemědělství) zájmového území. K uplatňování animačních aktivit budou využity animační
nástroje.

4.3.1 Nástroje pro animaci
V období let 2006 – 2013 byly využívány pro přípravu a realizaci SPL následující animační
nástroje: webová stránka MAS ( www. maskra jina srdce.c z); informační systém Venkovská
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tržnice (www. ve nko vska trznice.e u); výroční zpráva; zpravodaj; školení pro žadatele; leaflety
(letákové zpravodajství a pozvánky distribuované v listinné podobě do domácností);
konzultační činnost; pracovní skupiny a exkurze po příkladech dobré praxe.
V novém programovém období (2014 – 2020) bude portfolio animačních nástrojů MAS dále
rozšířeno o intenzivní využívání sociální sítě Facebook, MAS dále uvažuje o aktivním využití
mobilních telefonů (SMS-zpravodajství, QR kódy) a případně také o

filmových

zpravodajstvích, která budou umísťována na www. yo utube.co m a odkazy na ně na
www. mask rajinasrd ce.c z a www. ve nko vska trznice.e u.

Webová stránka MAS Krajina s rdce
Je umístěna na adrese www. mask rajinasrdce. c z. Jedná se o hlavní komunikační prostředek
MAS, který obsahuje 14 rubrik. Rubrika „Integrovaná strategie území 2014 – 2020 “ bude
obsahovat všechny informace vztahující se k realizaci SCLLD.

Informační systém Venkovská tržnice (VT)
Informační systém VT provozuje MAS Krajina srdce od roku 2006. V programovacím období
2007-2013 byl systém s využitím projektů spolupráce „Venkovská tržnice II“ a „Venkovská
tržnice III“ rozšířen a v současné době patří k jeho uživatelům 12 MAS. Jádrem informačního
systému VT je webová stránka www. ve nko vska trznice.e u, jejíž součástí je aktualizovaný
Katalog podnikatelských subjektů a NNO z území MAS, Bazar v rámci, kterého lze nabízet či
poptávat použité zboží, zahrádkářské přebytky apod., do rubriky Akce mohou aktéři z území
vkládat oznámení o sportovních, kulturních, obchodních a vzdělávacích akcích, které se
budou konat; Aktualita přinášejí zajímavé zprávy, upoutávky a postřehy vztahující se k dění
v zájmovém území a také zprávy o zajímavých projektech, které se v území připravují,
realizují nebo byly realizovány. VT umožňuje sledování a vyhodnocování aktivit, které se
v území dějí.
V obcích zájmového území je umístěno celkem 25 vitrín, do kterých místní administrátoři
a/nebo pracovníc i MAS umísť ují v cca 14 denních cyklech základní informace z VT v tištěné
podobě.

Výroční zpráva
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Výroční zpráva o činnosti MAS je zpracována každoročně. Jedná se o dokument, který přináší
přehled o realizovaných aktivitách MAS v daném období. Výroční zpráva je umísťována
v elektronické podobě na webovou stránku MAS : http ://www. mask rajinasrdc e.c z/c s/maskrajina-srdc e/vyroc ni- zp ra vy. Obhajoba výroční zprávy probíhá 1x ročně na výroční schůzi
MAS.

Zpravodaj
Zpravodaj „Leader magazín“ bude vydáván příležitostně a bude v elektronické podobě
umístěn

na

www. mask rajinasrdce. c z

v rubrice

„MAS

Krajina

srdce“:

http ://www. ma skra jinasrdce.c z/cs/mas-krajina-srdce/leade r-ma ga zin- zpra voda j-ma s. Magazín
může být podle potřeby nahrazen pravidelnou publikací tiskových zpráv.

Informační materiály
Pro potřeby informování cílových skupin o zaměření činnosti MAS a SC LLD MAS a za
účelem propagace MAS vydává jednoduché skládačky a letáky, zčásti i v NJ a AJ.

Využití Facebook u
Ve snaze co nejúčinněji oslovovat zejména mladé lidi ze zájmového území, bude věnována
značná pozornost propagaci aktivit MAS v rámci sociální sítě Facebook, kde má MAS již
zřízen profil.
SMS – zpravodajství
Pro zajištění informovanosti členů MAS, žadatelů, potenciálních žadatelů a dalších zájemců
z řad obyvatel zájmového území bude zasíláno avízo o důležitých publikovaných aktualitách
na webových stránkách MAS, přičemž obsah avíza bude upozorňovat na obsah nově
publikovaných aktualit a také na jejich umístění. SMS-zpravodajství je součástí informačního
systému Venkovská tržnice.

Filmové zpravodajství
Při realizaci projektu spolupráce „Živá kronika„ zaměřeného na zaznamenání pamětí obyvatel
zájmového území, byl zaznamenán značný zájem obyvatel nejen o projekt samotný, ale i o
šíření informací prostřednictvím audiovizuálního záznamu. Díky zmíněnému projektu vznikl
místní amatérský filmařský tým, který je schopen zaznamenávat dění v zájmovém území.
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MAS bude této služby v rámci svých animačních aktivit příležitostně využívat. K šíření
pořízených filmových záznamů bude sloužit webové rozhraní www. yo utube.co m.
Konzultační činnost pro potenciální žadatele
V rámci konzultačních činností pro žadatele bude probíhat aktivní vyhledávání a konzultace
projektových

záměrů

vhodných pro

realizaci SCLLD,

potenciální

žadatelé

budou

seznamováni s principy využívání metody Leader v zájmovém území, nabídkou SC LLD a
postupem přípravy projektových žádostí. Konzultace budou probíhat nejen v sídle MAS, ale
zejména přímo v místech, kde by mohly být projekty realizovány tj. v obcích, firmách a NNO.
Školení pro žadatele
Školení pro žadatele bude probíhat v sídle MAS. Tato školení budou probíhat v dostatečném
časovém předstihu před podáváním žádostí a budou tematicky zaměřeny na zpracování
projektových žádostí samotným žadatelem. Školení budou dvojího typu: „P říprava projektu
krok za krokem“ a „Jak úspěšně zrealizovat projekt“.
Konzultační činnost pro žadatele
V průběhu realizace i po ukončení projektu budou žadatelům poskytovány individuální
školení a konzultace zaměřené na problematiku realizace a úspěšné administrace projektu do
fáze proplacení způsobilých výdajů platební agenturou. MAS Nabízí konzultace v rámci
úředních hodin pro veřejnost (pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30). Po předběžné
domluvě jsou možné i konzultace v jiných termínech a to i v místě působnosti tazatele nebo
žadatele.

Pracovní skupiny
MAS organizuje setkávání a práci tematických pracovních skupin s cílem podpory rozvoje
území a za účelem přípravy projektů spolupráce financovatelných z OP a PRV.

Exkurze po přík ladech dobré praxe
MAS každoročně pořádá 1 – 2 exkurze za příklady dobré praxe z regionu MAS pro členy
MAS a potenciální žadatele.

Kulturní a s polečenské akce
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Kulinářský ples (březen, S udoměřice u Tábora), vánoční (prosinec, Mladá Vožice) a
velikonoční trhy (duben/březen, Mladá Vožice) již neodmyslitelně patří mezi akce, které
MAS Krajina srdce pravidelně pořádá pro obyvatele zájmového území. MAS se bude
prezentovat na aktivitách podobného charakteru i v následujícím období.
Využití anima čních nástrojů pro realizaci animačních aktivit
Animační aktivity

Animační nástroje

Přenos informací

Webová stránka MAS Krajina srdce
Informační systém Venkovská tržnice (VT)
Výroční zpráva
Zpravodaj
Infoletáky
SMS – zpravodajství
Filmové zpravodajství
Facebook
Konzultační činnost pro potenciální žadatele
Školení pro žadatele
Konzultační činnost pro žadatele
Pracovní skupiny
Exkurze
Kulturní a společenské akce
Kulturní a společenské akce
Exkurze
Realizace projektů
Členství v dalších organizacích regionálního, národního i
mezinárodního charakteru

Komunikace

Spolupráce

Partnerství

4.3.2 Animace pro cílové skupiny
V rámci SCLLD strategie byly definovány 4 cílové skupiny: děti, mladí lidé, ženy, senioři.
Pro animaci těchto cílových skupin budou přednostně využívány animační nástroje, jak je
uvedeno v následující tabulce:
Cílová sk upina

Přednostně využívané animační nástroje

Děti

Akce, Webové stránky, Infoletáky, Facebook, F ilmové
zpravodajství, exkurze
Zpravodaj, Webové stránky, Facebook, F ilmové zp ravodajství,
Konzultační činnost, P racovní skupiny, Exkurze
Zpravodaj, Infoletáky, SMS-zpravodajství, Konzultační činnost,
Pracovní skupiny, Exkurze
Informační vitrína VT, Zpravodaj, SMS-zpravodajství,
Konzultační činnost, P racovní skupiny, Exkurze

Mladí lidé
Ženy
Senioři
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4.3.3 Personální zajištění animace
Funkčnost animačních nástrojů bude v zájmovém území zajištěna animačním pracovníkem
MAS, předpokládaná výše pracovního úvazku je 0,8-1.

4.4 Proje kty spo lupráce MAS na ná ro dní a meziná rodní úrov ni
4.4.1 Projekty spolupráce podporované PRV
Místní akční skupina MAS Krajina srdce realizovala v minulém programovém období v rámci
PRV nejvíce projektů spolupráce ze všech zapojených MAS v rámci ČR tj. 12 projektů
s celkovou podporou 6 484 694 Kč. Jednalo se o projekty spolupráce jak s jinými MAS z
České republiky, tak i jinými subjekty ze zahraničí.
reg. číslo projektu

název projektu

15/022/4210a/231/000006 MASky bez masky
13/019/4210a/231/000033 Z pohádky do pohádky
Renesance venkovského
12/017/4210a/232/000069 ovocnářství
12/017/4210a/231 /000074 TOULAVA - turistická oblast
12/017/4210a/120/000070 Živá kronika
12/015/4210a/232/000002 Chuť a vůně domova
12/015/4210a/231/000021 Venkovské tradice v krajině II
11/013/4210b/120/000013 Za poklady venkova
11/013/4210a/232/000018 Venkovská tržnice III
10/010/4210b/232/000001 Řemeslo má zlaté dno
09/007/4210a/452/000017 Péče o krajinu
08/005/4210a/231/000013 Venkovská tržnice II
Celková částka dotace
za projekty spolupráce:

výše
dotace datum
pro
MAS podpisu
Krajina s rdce Dohody
467 418,00
3.4.2015
664 200,00 20.1.2014
228 150,00 23.5.2013
380 713,00 20.5.2013
1 174 158,00 15.5.2013
322 200,00 5.12.2012
1 027 800,00 30.10.2012
588 186,00
1.2.2012
443 268,00 26.1.2012
187 137,00 20.1.2011
133 445,00 19.2.2010
868 019,00 21.5.2009
6 484 694,00

S ohledem na zkušenosti z minulého období, výše přiznané alokace z Programu rozvoje
venkova ve výši 1.422.000,- Kč na projekty spolupráce pro období 2014-2020 významně
limituje v tomto směru aktivity MAS Krajina srdce v novém programovém období.
Hlavní pozornost MAS bude při realizaci projektů spolupráce podporovaných v rámci P RV
směřovat k těmto tématům: 1) zlepšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel zájmo vého
území, 2) podnikání a cestovní ruch a 3) aktivity spojené s lepším zhodnocováním místních
zdrojů.
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1)

Zlepšení informovanosti a vzdělanosti obyvatel zájmo vého území – připravovaný
projekt je v souladu a dále rozvíjí v minulém období realizované projekty spolupráce
Venkovská tržnice 2 a Venkovská tržnice 3 a s těmito aktivitami strategie (SCLLD)
připravené pro nové programové období:
2.1.2 Exkurze v podnikatelských a řemeslných provozech
2.1.5 Vznik databáze a zajištění aktualizace místních originálních a pracovních
příležitostí
2.1.6 Příprava a realizace akcí zaměřených na zviditelnění příležitostí místního
trhu práce
2.2.1 Sestavení a aktualizace databáze místních výrobků a služeb
2.2.4 Vzdělávací programy pro stávající a potenciální producenty místních
potravin, dalšího zboží a služeb
2.3.3 Prezentace nabídky výrobků a služeb ze zájmového území na regionálních,
národních a mezinárodních veletrzích a výsta vách
3.7.1 Stavební úpravy a vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávacích potřeb
obyvatel

2) Podnikáníacestovníruch - připravovaný projekt je v souladu s předpokládanou
realizací těchto aktivit strategie (SCLLD):
2.1.3 Vyhledávání místních leaderů ve všech oblastech podnikání a zajištění
jejich propagace (motivace)
2.3.1 Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb
2.4.1 Tvorba originálních produktů cestovního ruchu
2.4.2 Úzké propojování zážitkové turistiky se zhodnocením místních zdrojů –
podpora agroturistiky
2.4.3 Zlepšení kvality služeb v oblasti C R
2.4.4 Využití stávajících a potenciálních aktivit CR jako součásti marketingu a
příležitostí pro distribuci místních výrobků a služeb
3) Zhodnocování místních zdrojů – připravovaný projekt dále rozvíjí v minulém období
realizované

projekty spolupráce

Venkovské

tradice

v krajině

II,

Renesance

venkovského ovocnářství, C huť a vůně domova,… a je v souladu s možností realizace
těchto aktivit strategie (SCLLD):
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2.2.2 Podpora rozvoje stávajíc ích a vzniku nových krátkých potravinových
řetězců
2.2.3 Legislativní, ekonomické a hygienické poradenství ve věci prodeje
místních potravin
2.3.1 Rozvoj regionálního značení a certifikace místních výrobků a služeb
2.3.3 Prezentace nabídky výrobků a služeb ze zájmového území na regionálních,
národních a mezinárodních veletrzích a výstavách
2.3.4 Propagace nabídky zájmového území uživatelům dálnice D3 a dalších
významných silničních tahů
2.3.6 Distribuce místní produkce
2.3.7 Prodej místního zboží v kamennýc h obchodech a realizace regionálních
prodejních řetězců a tržnic

4.4.2 Projekty spolupráce podporované dalšími programy
Projektyvýměnymládeže – MAS Krajina srdce uskutečnila v minulém programovém období
15 projektů výměny mládeže podpořených z programu Youth in Action, administrovaného
Českou národní agenturou. V následujícím období bude na tento typ projektů navázáno
například z programu Erasmus+. Takové zaměření projektů je v souladu s možností realizace
těchto aktivit strategie (SC LLD), a konkrétně navazuje na Specifické cíle č. 4.1., 4.2., 4.4. a
4.7.

Klíčové projekty podporované OP Z - v rámci projektů spolupráce může MAS realizovat také
klíčové projekty, které jsou v souladu s těmito aktivitami strategie (SCLLD) :
3.7.3 Zajištění péče o rodinu
4.5.2 Rozvoj sociálních služeb založených na osobním kontaktu
2.2.6 Podpora sociálních podniků

MAS využije pro realizaci Strategických cílů dalších tuzemských i zahraničních dotačních
programů, které zde nejsou aktuálně uvedeny. Mohou být doplněny při další aktualizaci
strategie.
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4.5 Popis zvláštních opatře ní pro ho dnocení (pro mo nito ring a
evaluaci)
4.5.1 Monitoring
MAS bude zajišťovat sběr dat pro vyhodnocování strategie dle MPIN 2014 – 2020. V SC LLD
MAS Krajina srdce jsou stanoveny specifické indikátory pro všechny spec ifické cíle OP v
gesci MAS. Tyto indikátory byly vybírány převážně z Národního číselníku indikátorů 2014 –
2020 (dále NČU 2014+), a kde není relevantní indikátor, stanovila MAS vlastní indikátor
respektující metodický pokyn Zásady tvorby a používání indiká torů v programovém období
2014 – 2020.

MAS si stanovila indikátory výstupů a výsledků, které bude sledovat. Výstupové indikátory
charakterizují činnost projektů, tzn. poskytují informace o výstupech jednotlivých operací.
Výsledkové indikátory jsou zaměřené zejména na uspokojování potřeb cílových skupin (děti,
mladí lidé, ženy, senioři). Tyto indikátory a odpovídající finanční plán MAS vkládá do
systému MS2014+.

Vlastní postup monitorování a vyhodnocování SCLLD je definován MP IN. MAS Krajina
srdce monitoruje prostřednictvím MS2014+ realizaci projektů žadatelů, plnění specifických
indikátorů i finančního plánu vlastní integrované strategie.
MAS předkládá s půlroční frekvencí Zprávu o plnění integrované strategie MMR – ORP v
předepsané struktuře dle MPIN (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31. 12., resp. 15. 7. vždy s
použitím údajů k 30. 6.). Na základě této zprávy MAS provede vlastní vyhodnocení
naplňování strategie integrované strategie a případně navrhne akceptovatelné změny ve
finančním plánu. Zprávu o plnění integrované strategie projednává a schvaluje Programový
výbor MAS, případné změny SCLLD Č lenská schůze MAS.

MAS bude monitorovat plnění povinných indikátorů po celou dobu udržitelnosti projektů.
Kontrola ukončeného projektu bude prováděna min 2 x v době udržitelnosti projektu. Za tím
účelem bude pro každý projekt zpracován plán monitoringu a kontrol.
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4.5.2 Evaluace
V rámci přípravy SCLLD MAS Krajina srdce bylo provedeno posouzení rozpracované
strategie ze strany MMR. Toto posouzení je možno považovat za ex ante evaluaci. Na základě
tohoto posouzení došlo k úpravě strategie.

V souladu s MPIN MAS provede mid-term evaluaci provádění a plnění své strategie k datu
31. 12. 2017 do termínu stanoveného ŘO.

Střednědobé hodnocení se bude opírat zejména o data a informace získané z monitorovacího
systému, ale také z předběžného hodnocení (ex-ante) a kontextuálních / socioekonomických
údajů z dotčeného území.
Na základě pokynů ŘO s využitím Metodického pokynu pro evaluaci v programovém období
2014 – 2020 bude po ukončení období 2014 – 2020 provedena ex-post evaluace.

4.5.3 Monitoring projektů
MAS vede databázi projektových záměrů, podaných žádostí o dotaci žadatelů a databázi
vlastních projektů (projekty spolupráce, příhraniční spolupráce aj.)
Databáze projektových záměrů – MAS shromažďuje projektové záměry z území od různých
subjektů v různé fázi rozpracovanosti. Databáze slouží k propojování vhodných záměrů,
vyhledávání zdrojů mimo záběr MAS a přípravě projektů spolupráce, respektive následných
strategických dokumentů.
Databáze podaných žádostí o dotaci žadatelů - při registraci žádosti o dotaci vloží MAS data o
žadateli a projektu (včetně data a času příjmu žádosti) do databáze. Zde zaznamenává všechny
relevantní údaje (monitorovací indikátory, financování aj.) relevant ní pro vytváření přehledů a
statistik na úrovni MAS.
Databáze vlastních projektů – MAS realizuje vlastní projekty spolupráce v rámci P RV. Vedle
toho bude SCLLD naplňovat i dalšími vlastními (individuálními) projekty z OP Z, Erasmus+
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aj. Za účelem vyhodnoco vání a vytváření přehledů a statistik na úrovni MAS budou projekty
vedeny v samostatné databázi projektů.
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