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3.1 Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů, opatření a 

aktivit. 
Ve strategické části je vyjádřena představa o rozvoji území MAS Český sever a navržen způsob jejího 
dosažení. Základní kapitoly strategické části jsou tvořeny strategickou vizí, strategickými cíli, 
specifickými cíli, opatřeními, rozvojovými aktivitami a akčním plánem v programových rámcích pro 
operační programy, realizovatelné prostřednictvím SCLLD.  

 

3.1.1. Principy 

Součástí vize jsou principy, na nichž MAS bude stavět rozvoj území.  Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje definuje soubor činností vedoucí k udržitelnému rozvoji území v působnosti MAS 
Český sever. Tyto činnosti musí naplňovat následující principy: 

- zachování kulturního a přírodního bohatství 

- udržitelný rozvoj 

- partnerství 

- spolupráce 

- transparentnost.  

Průřezovými nástroji jsou mezisektorová a meziregionální spolupráce, podpora sítí na místní, 
regionální, národní a mezinárodní úrovni a představování příkladů dobré praxe a jejich implementace 
v území.  

 

3.1.2. Vize 

Charakteristika území, popsaná v předchozích kapitolách, výsledky převzatých i vlastních analýz, 
dotazníková šetření mezi obyvateli, starosty, podnikateli a dalšími zájmovými skupinami byly 
podkladem k rozvojové vizi formulované MAS Český sever, která je popisem žádoucího stavu regionu 
MAS Český sever v budoucnosti a tvoří základní rámec pro návrh rozvojové strategie regionu MAS.  

 

Strategická vize 

Český sever je prosperujícím regionem, který na principech udržitelného rozvoje vytváří podmínky 
pro kvalitní život místních obyvatel, zvyšuje svou atraktivnost pro návštěvníky a podporuje 

partnerství, spolupráci a inovace. 

 

Tato vize představuje dlouhodobý obraz budoucnosti regionu.  

Strategické vize se opírá o identifikované rozvojové oblasti. Aspekty, ze kterých se vize skládá a na 
kterých vize staví, jsou:  

 

Prosperující region  - vyjadřuje pozitivní vyhlídky do budoucnosti a vůli veřejného, soukromého a 
neziskového sektoru ve společném úsilí pozdvihnout region do žádoucího stavu, kdy se věci daří, 
rozvíjejí a kde existuje naděje do budoucna, je spojený zejména s hospodářským rozvojem.  
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Principy udržitelného rozvoje – budou zohledňovány takové způsoby rozvoje regionu, které 
vyváženě zohledňuji hospodářský a sociální pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 

 

Kvalitní život místních obyvatel – budou se vytvářet takové podmínky, které v souhrnu umožní 
zajistit místním obyvatelům přístup k široké škále oblastí, od nichž se kvalita života odvíjí – kvalitní 
veřejné a základní služby, životní příležitosti, lékařská péče, vzdělání, bydlení, uspokojivá policejní 
ochrana, práva a svoboda bez diskriminace, kvalita životního prostředí apod., zkráceně umožní 
místním obyvatelům růst životní úrovně v souladu s osobní spokojeností a radostí ze života.  

 

Atraktivnost pro návštěvníky  -  rozvoj území je podmíněn rozvojem cestovního ruchu, který je zase 
podmíněn zachováním kvality životního prostředí a ochranou zdrojů, kvůli kterým sem návštěvníci 
primárně jezdí. Úsilí aktéru tak bude směřovat k trvalému zvyšování konkurenceschopnosti regionu 
zlepšováním kvality služeb, zlepšováním infrastruktury, rozšiřováním volnočasových nabídek a 
nepolevujícím úsilím o zvyšování kvality, ochranu přírody a krajiny. 

 

Partnerství, spolupráci a inovace – Český sever je region otevřený pro spolupráci vnitřních i vnějších 
aktérů a zainteresovaných skupin, postavený na rozvoji a využití inovačních kapacit. Bude vytvářet 
platformy a projekty pro partnerství a spolupráci a společně hledat řešení klíčových úkolů v 
oblastech, která jsou zásadní pro hospodářský růst regionu a jeho sociálně vyrovnaný rozvoj, bude 
posilovat spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru a využívat inovací k rychlejšímu 
přenosu inovativních myšlenek na místní trh. 

 

3.1.3. Klíčové oblasti rozvoje území 
Na základě hlavních závěrů analytické části a problémové analýzy byly pro naplnění stanovené vize 
stanoveny 4 klíčových oblastí rozvoje území, jimiž jsou: 

1. Práce, vzdělávání, služby 

2. Doprava a infrastruktura 

3. Životní prostředí 

4. Cestovní ruch a komunitní rozvoj 

 

3.1.3.1. Práce, vzdělávání, služby 

Na tuto rozvojovou oblast je potřeba klást největší důraz, vykazuje největší potřeby, problémy a 
současně potenciál rozvoje. V regionu se trvale vykazuje oproti celorepublikovému průměru vysoká 
míra nezaměstnanosti a místní trh práce disponuje malou nabídkou pracovních míst pro uplatnění 
kvalifikovaných zaměstnanců, což vede k odlivu vzdělaných a kvalifikovaných lidí z regionu. V regionu 
existuje silná tradice průmyslové výroby, zejména v textilních, sklářských a strojírenských oborech, 
kde zaměstnává řada středních a velkých podniků mnoho zaměstnanců a velmi perspektivním obor 
zde má cestovní ruch, zejména jeho šetrné formy s ohledem na chráněná území. Podporu je proto 
potřeba směřovat na vytváření podnikatelských a pracovních příležitosti v uvedených odvětvích a 
spolu s tím usilovat o stabilizaci a posilování kapitálu ve všech jeho podobách, to je finanční, sociální i 
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znalostní. Zejména podpora rozvoje malého a středního podnikání, vč. zakládání sociálních podniků a 
vytváření podmínek pro spolupráci zaměstnavatelů a škol by měla být prioritní. Je třeba se také 
zaměřit na efektivní využívání dotačních programů v souvislosti s podporou opatření umožňujících 
růst zaměstnanosti i formou veřejně prospěšných prací. Také podpora místní zemědělské produkce a 
podpora místních řemeslných produktů zajistí větší diverzifikaci ekonomických činností, podpoří 
lokální ekonomiku a dohromady povede k vyšší konkurenceschopnosti regionu a jeho 
hospodářskému rozvoji.  

V oblasti vzdělávání je potřeba zpružnit a zkvalitnit systém vzdělávání s orientací na technické obory a 
jazykové vzdělávání, zejména němčiny s ohledem na sousedící Německo a potenciál spolupráce 
s touto zemí. Školy musí více spolupracovat s místními průmyslovými podniky při zohledňování 
potřeb trhu práce a praktických dovedností svých žáků, zejména se to týká širokého spektra středních 
škol. Je potřeba dále zlepšovat školskou infrastrukturu a vybavení škol na všech stupních vzdělávání, 
od mateřských škol po školy střední, podporovat celoživotní vzdělávání. 

Na území MAS se nachází v ORP Rumburk celkem 14 sociálně vyloučených lokalit s počtem obyvatel 
mezi 1600 – 2100, v ORP Varnsdorf se nachází 4 sociálně vyloučené lokality s počtem obyvatel 900 – 
1000. O spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR v rámci koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL - Investiční priorita 2.1 OPZ) projevili zájem města 
Rumburk, Varnsdorf a Krásná Lípa. Situace sociálně vyloučených obyvatel tak bude řešena jak v rámci 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám ve spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování při Úřadu vlády ČR u těch obcí, které budou vybrány ke spolupráci, tak prostřednictvím 
této Strategie v rámci Investiční priorita 2.3 OPZ. 

S ohledem na sociálně vyloučené lokality a negativní sociální jevy v území, z nichž nejpalčivější je 
kriminalita, je potřeba přednostně podporovat prevenci kriminality, volnočasové aktivity mládeže, 
komunitní centra, odborné sociální poradenství, sociální práci a zlepšovat dostupnost sociálního 
bydlení pro rodiny a osoby, které nedosáhnou na tržní nájemné a jsou ohroženy sociálním 
vyloučením, nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách pro sociálně slabé. 

 

Témata k řešení v rámci rozvojové oblasti, která vyplynula z analytické části k naplnění vize: 

- využít možnosti příhraničního region (Německo, Polsko)  

- posilovat segment malých a středních podniků 

- snižovat vysokou míru nezaměstnanosti  

- měnit strukturu uchazečů o zaměstnání v souladu s očekávaným vývojem na trhu práce 

- zvyšovat přidanou hodnotu v zemědělství 

- diverzifikovat zemědělské i nezemědělské činnosti 

- zvyšovat nedostatečnou potravinovou soběstačnost regionu 

- zlepšovat stav zemědělské techniky a hospodářských budov 

- zvyšovat vzdělanost v segmentu zemědělství 

- zlepšovat provázanost, informovanost a koordinaci v sociální oblasti 

- zvyšovat počet pracovníků v sociální a zdravotnického oblasti a jejich kvalifikaci 

- zlepšovat dostupnost terénních služeb, sociální práce a poradenství 

- navyšovat infrastrukturu a zároveň kapacitu základní sítě sociálních a zdravotních služeb 
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- snižovat disparitu v sociálně vyloučených lokalitách 

- zavádět bezpečnostní opatření pro lepší pocit bezpečí obyvatel 

- zvyšovat dostupnost sociálního bydlení 

- rozvíjet vzdělávání a posilovat komunikaci mezi školami a zaměstnavateli 

- zvyšovat dostupnost a kvalitu vzdělávání 

 

3.1.3.2 Doprava a infrastruktura 

Region v  oblasti dopravy může využívat silniční a železniční propojení do Německa, ale je potřeba 
zlepšit technický stav komunikací. S ohledem na bezpečnost v dopravě je potřeba se zaměřit na 
budování bezpečnostních prvků a rozvoj cyklodopravy, bez kontaktu s automobilovou dopravou.  Na 
území Národního parku České Švýcarsko je problémem nedostatek parkovacích ploch pro 
návštěvníky a nedostatečná veřejná přeprava v atraktivních oblastech. Příležitostí v oblasti dopravy je 
rozvoj veřejné a turistické dopravy v návaznosti na budování odstavných parkovacích ploch s využitím 
přeshraniční železniční trati pro udržitelné formy turistiky a služeb kolem Národních parků České a 
Saské Švýcarsko. Potřeba je také napojení na tranzitní síť.  
 
S ohledem na často nevyhovující stav bytového fondu a nízkou intenzitu bytové výstavby, je potřeba 
podporovat výstavbu bytů a rodinných domů, i z toho důvodu, že dostupnost bydlení je jeden z 
hlavních faktorů, podle kterého se občané rozhodují, zda v regionu zůstat nebo se přistěhovat. 
V menších obcích a okrajových částech některých větších sídel je potřeba budovat chybějící 
kanalizaci. Vedle toho je nutné hledat nové využití pro velký počet brownfields v území.  
 
Je potřeba zlepšovat stavebně-technický stav veřejných a školních budov a zařízení pro volný čas a 
mimoškolní vzdělávání. V regionu MAS se nachází stabilizovaná síť mateřských a základních škol, i 
když ve větších sídlech není kapacita MŠ dostatečná. Řadu menších obcí trápí špatná dostupnost 
mateřských a základních škol.  

Na území MAS je poměrně i dost kulturních a sportovních zařízení.  Ta jsou ale často ve špatném 
technickém stavu.  

U obcí je potřeba se zaměřit na větší digitalizaci a elektronizaci veřejné správy a více využívat podpor 
na energetické úspory stávajících veřejných objektů. 

Témata k řešení v rámci rozvojové oblasti, která vyplynula z analytické části k naplnění vize: 

- lépe využít potenciálu silničního a železničního propojení do Německa 

- zlepšit technický stav komunikací (silnice, chodníky atd.) 

- zavést bezpečnostní prvky v dopravě 

- investovat do infrastruktury pro alternativní způsoby dopravy 

- zvýšit počet parkovacích ploch pro návštěvníky NP ČŠ 

- posílit veřejnou přepravu v atraktivních částech regionu 

- zintenzivnit bytovou výstavbu a výstavbu rodinných domů 

- zabezpečit odkanalizování v malých obcích a okrajových částech některých větších sídel 

- zaměřit se na využití velkého počtu brownfields  
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- zlepšit stavebně-technický stav veřejných budov a zařízení pro volný čas a mimoškolní vzdělávání 

- posilovat elektronizaci veřejné správy na obcích 

 

3.1.3.3 Životní prostředí 

Území MAS je výjimečné svou polohou napříč čtyř velkoplošných chráněných území. Zasahuje do 
chráněných krajinných oblastí Lužické hory, Labské pískovce a České Středohoří a zcela překrývá 
území Národního parku České Švýcarsko. Tato skutečnost, umocněná vysokou lesnatostí území a 
převažujícím způsobem zemědělského využití (trvalé louky a pastviny), je příčinou vysoké ekologické 
stability krajiny.  

Ve vztahu k aktivní ochraně přírody lze nalézt následující priority související se zvyšováním 
biodiverzity prostředí, stabilizací přirozených funkcí krajiny, zprůchodněním a mírněním následků 
fragmentace kulturní krajiny: 

• tvorba a obnova biotopů zvláště chráněných druhů, 

• zásahy směřující proti šíření invazních druhů rostlin, 

• rozčlenění velkých půdních bloků a výsadba původních dřevin rostoucích mimo les (remízy, 
biokoridory, aleje, krajinotvorné sady) 

Základním předpokladem ochrany vzácných stanovišť je zajistit nekontrolovatelné šíření invazních 
druhů. Invazní rostliny mají sklony vytvářet souvislé porosty, čímž souvisle vytlačují původní vegetaci. 
Mezi nejagresivnější druhy patří křídlatky, netýkavka žláznatá a další. Potencionální riziko představuje 
bolševník velkolepý. 

Aktuálním problémem v regionu MAS je nízká efektivita likvidace a třídění komunálního odpadu ve 
vztahu k jeho následnému využití.  

Protože území MAS bývá ovlivňováno povodněmi i suchem, je potřeba se preventivně zaměřit na 
revitalizaci rybníků a drobných vodních nádrží.  

Kvalita životního prostředí představuje jedna ze základních hodnot území MAS, a proto je do 
budoucna potřeba kvalitní a čisté životní prostředí uchovat.  

Témata k řešení v rámci rozvojové oblasti, která vyplynula z analytické části k naplnění vize: 

- udržet vysoký koeficient ekologické stability a celkově příznivé životní prostředí 

- zlepšovat biodiverzitu, oživovat a obnovovat staré sady, ovocné stromy a nelesní zeleň 

- omezit šíření nepůvodních druhů živočichů a rostlin a likvidovat invazní druhy rostlin a živočichů 

- zlepšit efektivitu a třídění komunálního odpadu a jeho včasnou likvidaci 

- budovat infrastrukturu pro čistění odpadních vod 

- revitalizovat rybníky a drobné vodní nádrže jako prevenci proti povodním a suchu 

- posilovat nízkoenergetické a alternativní zdroje energií a jejich šetrnou spotřebu a zlepšovat čistotu 
vzduchu 

- zavádět opatření na ochranu před extrémními projevy klimatických změn (povodně, sucha apod.) 
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3.1.3.4 Cestovní ruch a komunitní rozvoj 

Na území MAS je cestovní ruch vnímán jako jedna z hlavních priorit ekonomického rozvoje tohoto 
regionu. Turismus má v oblasti navíc dlouhodobou tradici. V regionu se nachází atraktivní turistické 
regiony jako je České Švýcarsko nebo Lužické hory a disponuje množstvím přírodních a kulturních 
atraktivit, které jsou propojeny hustou sítí značených turistických tras. Problémy jsou naopak 
identifikovány v souvislosti s kratší turistickou sezónou, s  nedostatečnou kvalitou ve službách 
cestovního ruchu (ubytování a stravování), nízkou úrovní spolupráce mezi poskytovateli služeb v 
cestovním ruchu a slabší propagací regionu v ČR i v sousedním Německu. Na region, který se 
deklaruje jako přeshraniční, je potřeba posilovat znalost cizích jazyků poskytovatelů služeb, zejména 
němčiny. Velký potenciál zde má rozvoj agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky a sakrální turistiky v 
návaznosti na doplnění systému značení k propojení turistických cílů. Příležitostí k dalšímu rozvoji je 
navázání užší spolupráce s dalšími subjekty cestovního ruchu a poskytovateli služeb v území. Velkým 
problémem je špatný stavebně technický stav některých památek, které vyžadují rozsáhlé investice.  

Velké množství aktivních spolků s dlouhodobou činností a s fungujícím příhraničním partnerstvím je 
solidním základem pro komunitní rozvoj, překážkou pak nedostatečné vybavení a zázemí těchto 
spolků. Potenciál pro rozvoj komunitního života tkví ve spolupráci (i přeshraniční) spolků, obcí a 
podnikatelů. Důležité je vytváření prostředí pro tuto spolupráci, např. prostřednictvím komunitních 
škol a využíváním mimoškolních prostor. 

Témata k řešení v rámci rozvojové oblasti, která vyplynula z analytické části k naplnění vize: 

- šetrně využívat přírodních i kulturních atraktivit 

- koncentrovat marketing a produktové balíčky na jedinečný fenomén regionu – lidovou architekturu 
podstávkových domů  

- rozvíjet příhraniční partnerství 

- rozšiřovat nabídku v cestovním ruchu (ubytování, stravování a doplňkové služby) 

- zlepšovat stavebně technický stav některých památek 

- navazovat užší spolupráci s dalšími subjekty cestovního ruchu a poskytovateli služeb v území 

- zvyšovat propagaci regionu v celé ČR a sousedním Německu 

- zvyšovat kvalifikaci pracovníků v CR, zlepšit znalosti cizích jazyků, zejména Němčiny 

- zvyšovat podporu místních NNO 

- zaměřovat marketing i na méně známá atraktivní místa regionu a na prodloužení turistické sezóny 

- využívat potenciál agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky a sakrální turistiky 

- více propojovat turistické cíle (turistické okruhy, naučné stezky) 

- budovat komunitních školy a mimoškolní prostory  

- posilovat podporu a spolupráce spolků, obcí a podnikatelů, vč. přeshraniční spolupráce 

- zvyšovat kvality služeb  

- zlepšovat stav objektů pro cestovní ruch 

- zatraktivňovat společenské akce kvalitními programy 

- více podporovat spolkový život 
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Problematika, možnosti rozvoje a uvedená témata k řešení v klíčových oblastech rozvoje území vedla 
zpracovatele k naformulování čtyř dlouhodobých strategických cílů. Pro každou oblast rozvoje je 
stanoven následující strategický cíl:   

 

Klíčová oblast rozvoje Strategický cíl 

1. Práce, vzdělávání, služby Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání 
se zvyšováním kvality vzdělávání a služeb. 

2. Doprava a infrastruktura Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti 
volnočasového vyžití. 

3. Životní prostředí Zlepšit kvalitu životního prostředí (podporovat 
biodiverzitu, diverzifikovat zemědělské činnosti, 
zachovat vysokou biologickou a estetickou 
hodnotu krajiny) 

4. Cestovní ruch a komunitní rozvoj Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a 
posílit spolupráci a komunitní rozvoj 

 

Realizací těchto strategických cílů bude naplňována vize. Tyto cíle vyjadřují žádoucí stav regionu, 
kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti integrované strategie a vedle zajišťování 
naplňování vize budou zabezpečovat i kontinuitu rozvoje území. Každý strategický cíl se poté skládá 
ze specifických cílů, které formulují způsoby naplňování strategických cílů a prostřednictvím nich vizi. 
Následuje popis těchto cílů.  

 

3.1.4 Popis cílů 

Strategický cíl 1. Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se současným 

zvyšováním kvality vzdělávání a služeb. 

Pro naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:  

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Tento specifický cíl je zaměřen na řešení oblasti s nejvyšší prioritou s ohledem na výsledky šetření 
obyvatel v regionu a na dlouhodobě vysokou mírou nezaměstnanosti, typickou pro strukturálně 
postižený region. Pro naplňování tohoto cíle je důležité zajistit zejména podporu a stabilizaci 
podnikatelského prostředí, rozvoj malého a středního podnikání a tím vznik nových pracovních míst.  
Vedle vysoké nezaměstnanosti je potřeba i vytvářet podmínky pro zastavení odlivu kvalifikovaných 
lidí do vnitrozemí. Cíl se zaměřuje na podporu zemědělských a nezemědělských podnikatelů. Hodně 
bude akcentována podpora sociálního podnikání, aby se zlepšovaly podmínky pro sociálně a 
zdravotně znevýhodněné obyvatele při omezených možnostech uplatnit se na volném pracovním 
trhu. S ohledem na dlouhodobou absenci cílených investic budou umožňovány modernizace zařízení, 
navyšování výrobních kapacit podnikatelů, investice do živočišné a rostlinné výroby, investice do 
zařízení a technologií, stavební rekonstrukce apod. Cíl také obsahuje efektivní využívání dotačních 
programů v souvislosti s podporou opatření umožňujících růst zaměstnanosti, a to i formou veřejně 
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prospěšných prací.  Akcentována bude podpora místní produkce a lokální ekonomiky s cílem 
napomoci diverzifikaci činností ve venkovském prostoru.  

1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

Druhá oblast, kterou bude naplňován Strategický cíl č. 1, se zaměřuje na vzdělávání a veřejné služby, 
včetně služeb sociálních. Naplněním tohoto cíle se zvýší kvalita a dostupnost školských a sociálních 
služeb. Velký důraz bude kladen na prevenci a bezpečnost, což vyplynulo jako druhá nejvyšší priorita 
v rámci místního šetření, zejména jde o prevenci vandalismu, protidrogovou prevenci, prevenci 
kriminality i zajištění preventivních aktivit pro děti a mládež.  Základem všeho je pak zvyšovat kvalitu 
vzdělávání v regionu se zaměřením na praktické dovednosti žáků a potřeby praxe, což umožní 
investice do infrastruktury pro předškolní, základní, střední, celoživotní vzdělávání i pro zájmové a 
neformální vzdělávání mládeže. Naplňování cíle bude realizováno také podporou dalších sociálních 
služeb a sociální práce, jako jsou odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně-aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, pro osoby se zdravotním postižením, podpora samostatného bydlení, 
odlehčovací služby, chráněné bydlení, sociální rehabilitace apod. Důležitou součástí pro naplňování 
bude podpora sociálního bydlení. Naplněním tohoto cíle se také zvýší transparentnost veřejné správy 
a samosprávy a její efektivita a kvalita, neboť důležitou součástí realizace tohoto cíle je i zlepšování 
dostupnosti úřadů a zvyšování účasti občanů na veřejném dění, včetně podpory tvorby územních 
plánů. 

 

Strategický cíl 2. Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití. 

Pro naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:  

2.1 Zkvalitnění mobility 

2.2 Zlepšení veřejné infrastruktury 

2.1 Zkvalitnění mobility 

Tento strategický cíl zahrnuje zlepšení stavu komunikací, bezpečnosti na komunikacích, zlepšení 
bezmotorové dopravy a zkvalitnění veřejné dopravy. Naplněním cíle se má celkově zlepšit kvalita 
dopravní infrastruktury a veřejné přepravy a tím zvýšit atraktivita regionu pro návštěvníky i zlepšit 
životní podmínky pro místní obyvatele. Navýšením plochy parkovišť také dojde k lepšímu využití 
regionu v oblasti cestovního ruchu, spojeného zejména s Národním parkem České Švýcarsko. Cílem je 
proto využít i příležitostí v oblasti turistické dopravy s využitím přeshraniční železniční trati pro 
udržitelné formy turistiky a služeb kolem Národních parků České a Saské Švýcarsko. V oblasti 
bezpečnost bude cíl naplněn budováním bezpečnostních prvků a rozvojem cyklodopravy bez 
kontaktu s automobilovou dopravou.  

2.2 Zlepšení veřejné infrastruktury 

Cíl směřuje na zkvalitnění občanské vybavenosti a rozvoj kulturního a společenského života v regionu. 
Naplnění cíle bude dosahováno zlepšováním špatného technického stavu kulturních a sportovních 
zařízení, stejně jako výstavbou a obnovou veřejných prostranství. Životní podmínky obyvatel v oblasti 
budou zkvalitňovány rekonstrukcemi bytového fondu měst a obcí, zasíťováním pozemků a celkově 
opatřeními směřovanými na podporu rodinného bydlení.  

 

Strategický cíl 3. Zlepšit kvalitu životního prostředí 

Pro naplnění tohoto strategického cíle byl stanoven jeden specifický cíl:  

3.1 Zvýšení ekologické stability 
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3.1 Zvýšení ekologické stability 

Na území MAS Český sever se nacházejí čtyři velkoplošná chráněná území, z toho jedno nese značku 
nejvyšší ochrany a významu - Národním park České Švýcarsko. Toto přírodní dědictví vyžaduje 
pokračující péči o ochranu zdrojů, už jen proto, že samo o sobě znamená ekonomický potenciál 
regionu do budoucna. Cílem je posilovat ochranu přírody a krajiny a zvyšovat ekologickou stabilitu 
území, aby se zajistilo uchování kvalitního a čistého životního prostředí i pro příští generace, chránila 
fauna a flora, chránily zdroje pro zdravý život místních obyvatel a zachovala „divokost“ přírody a tím i 
atraktivnost pro návštěvníky regionu. Cíle bude dosaženo zvyšováním podílu čistění odpadních vod, 
dostupnějším a efektivnějším odpadovým hospodářstvím, zvyšováním kvality vzduchu, revitalizací 
rybníků a drobných vodních nádrží jako prevence proti povodním a proti suchu, odstraňováním 
invazivních druhů a posilováním biodiverzity obnovou a výsadbou sadů, alejí a stromořadí. Tématem 
je také zvyšování energetické soběstačnosti regionu prostřednictvím udržitelného, ekologického a 
úsporného využívání energie a zvyšování retenční schopnosti zemědělské půdy i lesních pozemků. 

 

Strategický cíl 4. Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a 

komunitní rozvoj 

Pro naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny dva specifické cíle:  

4.1 Rozvoj cestovního ruchu 

4.2 Rozvoj občanské společnosti 

4.1 Rozvoj cestovního ruchu 

Tento cíl využívá silné stránky regionu, a to strategické polohy regionu na pomezí přeshraničních 
turistických oblastí Českého a Saského Švýcarska a Horní Lužice a Lužických hor, s výskytem velkého 
množství přírodních a kulturních atraktivit a hodnot (např. národní park, jedinečná architektura 
podstávkových domů, fenomén skalních útvarů, vyhlídky a rozhledny, Labská cyklostezka  apod.), 
které jsou propojeny hustou sítí značených národních i přeshraničních turistických tras. V rámci cíle 
bude využit potenciál pro rozvoj agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky, hipoturistiky a sakrální 
turistiky v návaznosti na doplnění systému značení k propojení turistických cílů a posílena spolupráce 
s dalšími subjekty cestovního ruchu a poskytovateli služeb v území na obou stranách hranice. SCLLD 
podporou cestovního ruchu a intenzivnější spoluprací aktérů přispěje k hospodářskému rozvoji 
území. 

4.2  Rozvoj občanské společnosti 

Pro rozvoj občanské společnosti v místním měřítku je podstatná podpora činnosti spolků, budování 
jejich kapacit a zapojování do veřejného dění v obcích a společenských a rozhodovacích procesů. 
V rámci cíle bude rozvíjen místního občanský a společenský život, podporována spolupráce, včetně 
přeshraniční a zahraniční a tím i zvyšována absorpční kapacita regionu. Cíle bude dosahováno také 
podporou sportovních, kulturních a společenských akcí, divadelních souborů, koncertů, přednášek, 
exkurzí, soutěží, podporou odbytu místní produkce, propagací místních výrobků a služeb, pořádáním 
konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe apod.  

 

Základní struktura, která ukazuje vazbu mezi vizí, strategickými cíli, specifickými cíli, opatřeními a 
rozvojovými aktivitami vypadá následovně:  
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VIZE 

Český sever je prosperujícím regionem, který na principech 
udržitelného rozvoje vytváří podmínky pro kvalitní život 

místních obyvatel, zvyšuje svou atraktivnost pro 
návštěvníky a podporuje partnerství, spolupráci a inovace 

Strategický cíl 1 

Zlepšit podmínky pro 
zaměstnávání a 

podnikání se zvyšováním 
kvality vzdělávání a 

služeb 

Specifický cíl 
1.1 

Rozvoj 
podnikání a 
zaměstnano

sti 

 

 Opatření 

1.1.1  

1.1.2  

1.1.3  

1.1.4  

1.1.5  

1.1.6  

1.1.7  

1.1.8  

1.1.9 

Aktivity 

Specifický cíl  
1.2 

Rozvoj 
kvality 

vzdělávání  a 
veřejných 

služeb 

 Opatření 

1.2.1   

1.2.2  

1.2.3  

1.2.4  

1.2.5  

1.2.6 

Aktivity 

Strategický cíl 2 

Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a 
možnosti volnočasového vyžití 

Specifický cíl  2.1  

Zkvalitnění mobility 

Opatření 

2.1.1  

2.1.2  

2.1.3  

2.1.4 

Aktivity Aktivity 

Specifický cíl 
2.2 

 Zlepšení 
veřejné 

infrastruktur
y 

 Opatření 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Aktivity 

Strategický 
cíl 3 

Zlepšit 
kvalitu 

životního 
prostředí 

Specifický cíl  
3.1  

Zvýšení 
ekologické 

stability 

 Opatření 

3.1.1  

3.1.2  

3.1.3  

3.1.4  

3.1.5  

3.1.6  

3.1.7  

3.1.8 

Aktivity 

Strategický cíl 4 

Zvýšit atraktivnost 
regionu pro návštěvníky 

a posílit spolupráci a 
komunitní rozvoj 

Specifický cíl  
4.1  

Rozvoj 
cestovního 

ruchu 

Opatření 

4.1.1  

4.1.2  

4.1.3  

4.1.4 

Aktivity 

Specifický cíl  
4.2 

  Rozvoj 
občanské 

společnosti 

Opatření 

4.2.1  

4.2.2  

4.2.3  

4.2.4 

Aktivity 



Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

14  

 
 

 

3.1.5 Opatření a aktivity  
Specifický cíl zastřešuje soubor opatření ke stanovému tématu. Jednotlivá opatření jsou pak 
naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit v celém programovém období. 
Aktivita označuje konkrétní činnosti v rámci opatření.  

Splnění vize a dlouhodobých strategických cílů tak bude postupně zajišťováno realizací dílčích 
průběžných aktivit, které povedou k plnění opatření, ta k plnění specifických cílů a specifické cíle ke 
splnění cílů strategických. Následující tabulky rozdělené na 4 strategické cíle znázorňují vazby mezi 
specifickými cíli, opatřeními a jednotlivé aktivitami přiřazenými k nastaveným opatřením: 
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Strategický cíl  1: Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání  se zvyšováním kvality vzdělávání a služeb.  

Specifické cíle Opatření Aktivity 

1.1: Rozvoj 
podnikání a 

zaměstnanosti 

1.1.1 Podpora zaměstnanosti 
Veřejně prospěšné práce, vytváření podmínek pro investice v regionu, naplnění podnikatelských zón, prostupné 
zaměstnávání 

1.1.2 Podpora sociálního 
podnikání 

Aktivity sociálního podnikání, modernizace výrobních kapacit, podpora vzniku nových sociálních podniků, 
rozšiřování kapacit stávajících sociálních podniků, pořízení potřebného vybavení 

1.1.3 Infrastruktura pro sociální 
podnikání Investiční aktivity - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

1.1.4 Investice do 
zemědělských podniků 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

1.1.5 Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků 
(včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané 
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke 
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských 
produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve 
zpracovatelském provozu 

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

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

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba 
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská 
činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou 
oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

1.1.8 Sdílení zařízení a zdrojů 

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví nebo směřují do 
venkovských oblastí. Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 
činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo 
provedení stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či 
genetických zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik a koordinaci 
spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. V případě spolupráce v odvětví 
zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělských produktů nebo uvádění 
zemědělských produktů na trh 

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

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. 
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé 
jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo 
modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a 
podnikatelského plánu 

1.2 Rozvoj kvality 
vzdělávání a 

veřejných služeb 

1.2.1 Prevencí ke zvyšování 
bezpečnosti  

Prevence vandalismu, protidrogová prevence, kamerové systémy, asistenti prevence kriminality, preventivní 
aktivity pro děti a mládež 

1.2.2 Zlepšování kvality a 
dostupnosti vzdělávání 

Investice do infrastruktury pro předškolní, základní, střední, celoživotní vzdělávání a pro zájmové a neformální 
vzdělávání mládeže 
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1.2.3. Sociální práce 

Koordinace obcí v meziobecní a meziresortní spolupráci v oblasti sociálních služeb, odborné sociální poradenství, 
terénní programy, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, podpora 
samostatného bydlení, odlehčovací služby, chráněné bydlení, sociální rehabilitace 

1.2.4 Infrastruktura pro sociální 
služby a soc. bydlení 

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení, výstavba komunitních center. 
Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších bytů na 
menší) za účelem vytvoření sociálních bytů. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Podpora 
rodin, dětí a mládeže a lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených. Podpora samostatnosti 
znevýhodněných osob.  
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů 

1.2.5 Efektivní veřejná správa a 
služby 

Zlepšení dostupnosti úřadů, zkvalitňování informačních a monitorovacích systémů úřadů a obcí, zvyšování účasti 
občanů na veřejném dění, územní plány a zvyšování efektivnosti a kvality VS pomocí elektronických nástrojů 

1.2.6 Předávání znalostí a 
informační akce 

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností ve venkovském prostoru formou vzdělávacích kurzů 
a workshopů . 

 
 
Strategický cíl  2: Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití.  

Specifické cíle Opatření Aktivity 

2.1 Zkvalitnění 
mobility 

2.1.1 Oprava komunikací 
Preference oprav páteřních komunikací, komunikací u objektů občanské vybavenosti a u turisticky atraktivních cílů 

2.1.2 Bezpečnost na 
komunikacích, cyklodoprava 

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, chodníky, zvuková a jiná signalizace pro 
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací aj. 
Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených 
komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na 
podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.Podpořeny mohou 
být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami. 

2.1.3 Údržba a obslužnost 
Zimní a letní údržba silnic a železnic, sněhové zábrany, základní dopravní obslužnost, vč. napojení na turistickou 
infrastrukturu 
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2.1.4 Kvalitní veřejná doprava Informační dopravní systémy, výstavba, rekonstrukce a humanizace autobusových a železničních zastávek, nákup 
moderních vozidel pro veřejnou dopravu 

2.2 Zlepšení veřejné 
infrastruktury 

2.2.1 Sportovní a zábavní vyžití 
Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť, sportovišť, kulturních domů, kin 

2.2.2 Zkvalitňování veřejného 
prostoru 

Výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství, veřejného osvětlení, obecního rozhlasu, internetu a dalších 
inženýrských sítí 

2.2.3 Popora bydlení Rekonstrukce bytového fondu měst a obcí, včetně regenerace panelové výstavby, zasíťování pozemků, podpora 
bydlení 

 
 
Strategický cíl 3: Zlepšit kvalitu životního prostředí 

Specifické cíle Opatření Aktivity 

3.1 Zvýšení 
ekologické stability 

3.1.1 Čistota odpadních vod 
Podpora individuálního čištění u provozoven a objektů (penziony) malých a středních podnikatelů, kteří se 
nemohou napojit na kanalizaci, napojení na stávající ČOV 

3.1.2 Ekologická stabilita 
přírody a krajiny 

Zmírňování důsledků fragmentace krajiny, ekologická opatření v lesích, aplikace metod lesního a zemědělského 
hospodaření chránících životní prostředí, zvyšování průchodnosti krajiny, zvyšování diverzity biotopů, management 
chráněných území. 

3.1.3 Odpadové hospodářství 
Podpora třídění, podpora zpracování bioodpadů, výstavba a rekonstrukce sběrných dvorů, provozovny 
zpracovávající odpady, kompostárny 

3.1.4 Čistota vzduchu 
Kotlíkové dotace, zvyšování energetické efektivity rodinných domů, snižování prašnosti v obcích, výsadba izolační 
zeleně, netradiční zdroje vytápění, společné zdroje tepla 

3.1.5 Čistota vody 
Protierozní a protipovodňová opatření, zvyšování retenční schopnosti krajiny, podpora technologií šetřících vodou, 
podpora využití srážkové vody, budování drobných nádrží, výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů 

3.1.6 Úspora energií ve 
veřejných budovách Výstavba a rekonstrukce obecních úřadů, všech stupňů škol, zdravotních středisek, muzeí a dalších veřejných budov 

3.1.7 Posílení biodiverzity Likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (např. bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka)  

3.1.8 Posílení přirozené funkce 
krajiny Výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče  

 
 
Strategický cíl  4. Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a komunitní rozvoj  
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Specifické cíle Opatření Aktivity 

4.1 Rozvoj 
cestovního ruchu 

4.1.1 Zvyšování kvality služeb 
CR 

Výstavba a rekonstrukce ubytovací a stravovací kapacity, parkoviště, podpora provázanosti služeb v cestovním 
ruchu 

4.1.2 Turistická infrastruktura 
Výstavba a rekonstrukce atraktivit pro turisty - např. sportovní vyžití pod střechou, turistické trasy, naučné stezky, 
hipostezky, lyžařské trasy, rozhledny, muzea 

4.1.3 Podpora udržitelného 
cestovního ruchu 

Publikační činnost, značení turistických tras, spolupráce různých subjektů v oblasti cestovního ruchu, přeshraniční 
spolupráce 

4.1.4 Ochrana a propagace 
kulturního dědictví  

Opravy, revitalizace, restaurování a zpřístupnění nemovitých památek, záchrana a restaurování movitých památek, 
odborná publikační činnost a propagace památek 

4.2  Rozvoj občanské 
společnosti 

4.2.1 Podpora aktivit občanské 
společnosti 

Podpora činnosti spolků vč. zázemí pro jejich činnosti a vybavení, podpora aktivit komunitních škol, podpora 
tradičních řemesel a výrobků, podpora fungujících neziskových organizací, podpora zapojování občanů do dění 
v obcích 

4.2.2 Podpora akcí a projektů 
spolupráce Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí, divadelních souborů, koncertů, přednášek, exkurzí, soutěží 

4.2.3 Komunitně vedený místní 
rozvoj 

Příprava a administrace projektů pro členy MAS, semináře, workshopy, podpora zapojení veřejnosti do rozhodování 
v obcích, komunikace a spolupráce v obcích 

4.2.4 Činnosti spolupráce v 
rámci iniciativy LEADER 

Investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, investice 
související se vzdělávacími aktivitami, investice do turistických informačních center. Výdaje do investic jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze 
považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, 
včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, 
které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i 
předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního 
projektu.  
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3.1.6 Monitorovací indikátory 
Tato kapitola obsahuje základní přehled indikátorů na úrovni strategických a specifických cílů.  
 
Úspěšnost strategie bude dosažena, pokud se podaří vyčerpat alokaci přidělenou na dílčí patření 
v Programových rámcích. Monitorovací indikátory výstupů a výsledků pro jednotlivé programové 
rámce, včetně vstupních a cílových hodnot, to je indikátory pro jednotlivá opatření při plnění 
specifických cílů pomocí Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Programu rozvoje venkova 
(PRV), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního programu Životní 
prostředí (OPŽP), jsou pak uvedeny níže v akčním plánu a označené kódem. Vztahují se tedy pouze na 
integrované projekty realizované akčním plánem pomocí SCLLD. Monitorovací indikátory pro 
jednotlivé programové rámce jsou také uvedeny v příloze Finanční plán a indikátory pro programové 
rámce.  
 
Celkově bude hodnocení rozvoje území a úspěšnost realizace strategie na úrovni vize a k ní vázaných 
4 strategických cílů sledována na základě indikátorů uvedených v následující tabulce. Hodnocení 
některých indikátorů bude závislé na dostupnosti věcně, časově a územně srovnatelných dat. 
 

Indikátor Výchozí stav Cílový stav 

Počet vlastních projektů MAS 
k naplňování strategie 
v opatřeních mimo Programové 
rámce 

0 6 

Počet uzavřených partnerství 
mezi MAS s českými a 
zahraničními subjekty 

0 8 

Počet obyvatel na území MAS 73 026 73 026 a více 

Migrační saldo v ‰ -0,73 0 

Míra nezaměstnanosti na 
území MAS 

10,3% 10,3 % a méně 

Počet sociálně vyloučených 
lokalit na území MAS 

18 Méně než 18 

Počet dokončených bytů na 
území MAS na 1000 obyvatel  

2 3 

Počet aktivních ekonomických 
subjektů 

7186 7186 a více 

Koeficient ekologické stability 7,032 7,032 a více 
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Doplňkově bude na úrovni 4 strategických cílů SCLLD jejich naplňování sledováno a monitorováno na 
základě tohoto monitorovacího indikátoru: 
 
 

Indikátor výsledku strategických cílů 

Název indikátoru 

Celková výše investic na území MAS Český 
sever  

Měrná jednotka Kč 

Počáteční hodnota 0 

Cílová hodnota 1,5 miliardy 

Datum cílové hodnoty 2023 

Zdroj ČSÚ, řídící orgány OP 

 
 
 
Na úrovni 7mi specifických cílů SCLLD bude jejich naplňování sledováno a monitorováno na základě 
tohoto monitorovacího indikátoru: 
 
 

Indikátor výsledku specifických cílů 

Název indikátoru 

Celkový počet zrealizovaných projektů na území 
MAS Český sever  

Měrná jednotka Ks 

Počáteční hodnota 0 

Cílová hodnota 150 

Datum cílové hodnoty 2023 

Zdroj MS 2014+, řídící orgány OP 
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3.2 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie 
 

3.2.1 Integrační prvky 
Jednou z rolí MAS Český sever při realizaci Strategie je snaha o prosazování integračních prvků v 
oblastech, kde je to vhodné. Toto prosazování může nabývat více podob, jde především o 
informování členů, popř. žadatelů o finanční podporu o možnostech a dobré praxi v oblasti 
integračních prvků, nastavení výběrových kritérií při administraci programů směrem k podpoře 
těchto prvků či aktivní role při formování partnerství různých subjektů na konkrétních projektech.  
 
Příkladem integrujícího prvku je snaha o vzájemnou provázanost specifického cíle SCLLD 3.1 Zvýšení 
ekologické stability, financované z alokace OPŽP na výsadbu nelesní zeleně, a fiche1.1.8 Sdílení 
zařízení a zdrojů, financované z alokace PRV. Cílem je propojit výsadbu ovocných sadů na orné půdě 
ve zvláště chráněných územích s investicí do komunitní zpracovny ovoce – moštárny, sušárny, 
palírny.  
 
V rámci konzultací jsou zemědělští podnikatelé a další vlastníci zemědělské půdy na tuto skutečnost 
upozorňovány a tato snaha se setkává s příznivým ohlasem. 
 
 

3.2.2. Inovace 
Inovace je v současnosti poměrně hojně skloňovaným pojmem, který proniká do strategických a 
koncepčních materiálů privátní i veřejné sféry. Vznikají týmy, oddělení a kanceláře, které v rámci 
podniků či institucí nesou odpovědnost za transfer inovací z vnějšího prostředí a jejich následnou 
integraci do výrobních postupů či metod řízení a organizování práce. Tyto procesy jsou popsány ve 
vnitřních směrnicích, ve vládních a rezortních politikách. 
 
Co se však rozumí pod pojmem inovace, co vše se v něm skrývá a co obsahuje? Poměrně 
jednoduchou, stručnou a obecnou definici lze dohledat v materiálech Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR: „Inovace je obnovou a praktickým uplatněním podstatně lepšího způsobu výroby, 
rozšiřováním nabídky služeb, vytvářením nových výrobních postupů (technologií) a zavádění nových 
(efektivnějších) metod řízení (podniků) a organizace práce.“ Často se zkráceně hovoří o inovacích jako 
o úspěšném využívání nových myšlenek, kdy mnohdy o úspěšnosti rozhoduje „zákazníkova 
peněženka“. Pro dokreslení lze citovat myšlenku T. A. Edisona: Hodnota každé myšlenky spočívá v její 
použitelnosti. 
 
V rámci realizace cílů Strategie CLLD a naplňování vize MAS pak jde ve světle výše uvedené definice 
především o zavádění nových principů, postupů a metod, kterými jsou vybírány jednotlivé aktivity, 
jejichž realizací budou naplňována dílčí opatření, která jsou potřebná k dosažení strategických cílů a 
priorit tak, jak jsou obsaženy ve Strategii CLLD. 
 
Věcně lze inovace, které jsou ve Strategii obsaženy a které určují její podobu, rozdělit na ty, které 
mají původ mimo samotnou MAS (přiznání alokací z více operačních programů a jejich výše, podoba 
metodickým dokumentů MMR ČR, požadavky jednotlivých řídících orgánů na podobu programových 
rámců atd.) a dále na vnitřní, odrážející kreativitu autorského kolektivu, (přístup ke tvorbě strategie, 
logická východiska pro stanovení priorit, definování integrujících prvků, způsob výběru aktivit). V další 
části se budeme věnovat v souladu se závaznou strukturou / osnovou Strategie inovacím vnitřním. 
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3.2.3 Radikální inovace 
Nové programové období výrazně inovuje fungování a náplň činností MAS ve třech klíčových 
oblastech tím, že: 
 

1. nově zavádí pojem komunitně vedeného místního rozvoje, který je extenzí principu LEADER s 
přesahem do zcela nových oblastí rozvoje regionu, 

2. MAS je svěřena alokace nikoliv pouze v jednom, ale ve čtyřech různých operačních 
programech, 

3. provoz MAS není ze 100 % procent pokryt v rámci technické podpory řídícího orgánu. 
 
Ad.1 
Jedním s významných rysů nové Strategie je snaha o maximální zapojení veřejnosti do fáze 
analytického rozboru problémů a potřeb regionu a to jak v rovině občanů regionu, tak v rovině 
podnikatelské sféry. Proto v období od 28. února do 28. března 2013 proběhla série pěti komunitních 
setkání na téma rozvoje území MAS Český sever. Smyslem těchto setkání bylo zjistit, co se ve svém 
okolí vnímají jako pozitivní a co naopak jako negativní. Vzhledem k faktu, že území MAS Český sever 
patří svou rozlohou k největším v ČR, probíhala jednání postupně ve Varnsdorfu, Šluknově, Růžové, 
České Kamenici a v Kamenickém Šenově.  
Od diskutujících byly získány postřehy a názory na tyto klíčové oblasti:  
 
Veřejné komunikace   Dopravní obslužnost 
Ostatní infrastruktura, sítě  Životní prostředí, ochrana biodiverzity 
Zemědělství a lesnictví   Odpadové hospodářství 
Veřejné prostranství   Cestovní a turistický ruch 
Spolkový život     Občanská vybavenost    
Podnikání a podpora služeb  Školství 
Kulturní aktivity   Sportoviště a hřiště 
Památky    Mimoškolní vzdělávání, sociální péče a 
Zdravotnictví    Obnovitelné zdroje v regionu 
Sportovní aktivity   Bezpečnost v regionu 
Nezaměstnanost   Sociálně vyloučená oblast 
 
Ad.2 
MAS Český sever musela také zareagovat na skutečnost, že jí byla svěřena alokace ve čtyřech různých 
operačních programech. Proto byly hledány způsoby a cesty jak analyzovat oblasti, která s těmito 
programy souvisí. Příkladem inovativního postupu může být analýza území s překryvem 
velkoplošných zvláště chráněných území. Ta byla pracovníkem naší MAS projednána a odsouhlasena 
zástupci MAS Podještědí a LAG Podralsko při setkání na Správě CHKO Lužické hory. S metodikou 
následně souhlasily i ostatní Správy chráněných území a dále zástupci MAS Labské skály. 
 
Hodnocení spočívá v tom, že se v rámci analytické části rozčlení území s překryvem na jednotlivá 
správní území obcí, která jsou součástí MAS. Na následném jednání se zástupci příslušné Správy se 
pak pro každé území specifikuje následující: vztah se zástupci samosprávy a s podnikatelskou sférou; 
problémy v daném území z pohledu ochrany přírody a krajiny; rozvojový potenciál daného území, 
který je v souladu s trvale udržitelným rozvojem a zesíleným veřejným zájmem na ochranu přírody a 
krajiny; vlastní rozvojové aktivity Správy v daném území. Toto je zpracováno do předem připravené 
tabulky a následně doplněno textovou částí, ve které je stručně popsáno příslušné zvláště chráněné 
území, vymezena oblast s překryvem MAS a dále v obecné rovině specifikovány požadavky a názory 
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na rozvoj území z pohledu ochrany přírody a krajiny. Tento rozvoj musí vždy vycházet ze strategie 
území zpracované v dokumentu Plánu péče jednotlivého VCHÚ. 
 
Ve strategické části jsou potom údaje získané v analytické části konfrontovány s vlastní vizí rozvoje 
území MAS a je zde popsáno, zda některé rozvojové aktivity nejsou v rozporu se zájmy ochrany v 
území, případně zda naopak nemají podporu orgánů ochrany přírody a nejsou přínosem pro 
racionální rozvoj území a využívání jeho zdrojů. 
 
Ad.3 
Vzhledem k novému modelu financování režijních nákladů MAS vznikla potřeba vyvinout a zajistit 
realizaci nových aktivit, které by generovaly zisk na dofinancování provozu. Z mnoha diskutovaných 
možností byla zvolena nakonec ta, která je pracovníkům MAS profesně blízká a zároveň stojí mimo 
možný střet zájmů. Byly zpracovány mechanismy a postupy pro poradenskou činnost v oblasti 
čerpání finančních prostředků z národních programů a z operačních programů spolufinancovaných z 
evropských zdrojů. 
 
MAS Český sever tak nově poskytuje obcím a podnikatelské sféře poradenskou činnost v rámci: 
OP Inovace a konkurenceschopnost – bez omezení 
OP Životní prostředí – mimo Prioritní oblast 4 
IROP – mimo SC 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 
PRV – pouze začínající zemědělci 
OP Zaměstnannost – mimo SC 2.3.1 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko – bez omezení 
Národní dotační tituly – bez omezení 
 
 

3.2.4 Přírůstkové inovace 
V této oblasti je inovací samotné definování sjednocující vize, vytýčení strategických cílů, jejich 
rozpracování do specifických cílů a opatření a nastavení aktivit. To samo o sobě představuje 
významný přírůstek k souboru fichí tak, jak byly nastaveny, definovány a realizovány v předchozím 
programovém období. 
 
Původních deset fichí:  
 
Modernizace stávajících zemědělských podniků; Vznik nových zemědělských subjektů; Diverzifikace 
činností zemědělských podniků; Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj; Budování rekreační 
infrastruktury, rozvoj služeb; Uchování a rozvoj kulturního dědictví, budování doprovodné 
infrastruktury CR; Celková obnova a rozvoj vesnic, zlepšení občanské vybavenosti; Vzdělávání a 
informace; Obnova a rozvoj vesnic; Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další 
tematické stezky 
 
obsahovalo celkem 28 možných aktivit, které vycházely z Programu rozvoje venkova a s místní 
znalostí akcentovaly prioritní oblasti podpory regionu. 
 
V rámci tvorby SCLLD se portfolio MAS rozrostlo do systému čtyř klíčových oblastí rozvoje území, 
které jsou vyjádřeny čtveřicí strategických cílů. Těch by mělo být dosaženo naplněním sedmi 
specifických cílů, které jsou tvořeny skupinou 38 opatření. Tato opatření jsou rozvedena do 114 
možných aktivit. Jejich realizací dojde k uskutečňování strategických cílů Strategie. 



Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

25  

 
 

 
 

3.2.5 Nutnost neustálé spolupráce s ostatními subjekty 
MAS Český sever si dobře uvědomuje, že je pouze jedním z mnoha subjektů, které se věnují 
regionálnímu rozvoji. Za všechny jmenujme v prvé řadě ostatní MAS sdružené v Národní síti MAS ČR, 
dále síť Hospodářských komor (okresních, krajských), Center pro regionální rozvoj (na úrovni krajů), 
Regionálních rozvojových agentur (na úrovni krajů), Celostátní sítě pro venkov (na úrovni NUTS II), 
destinačních agentur (na regionální bázi). Všechny uvedené subjekty participují na rozvojových 
plánech, vyvíjejí nové produkty a služby v oblasti cestovního ruchu, podporují aktivity v souladu se 
svým posláním apod. 
 
Proto je pro MAS Český sever důležité komunikovat své rozvojové priority, spolupracovat na 
projektech s dopadem do území MAS a koordinovat aktivity k předcházení duplicit, kompetice a 
konfliktů. 
 
Klíčové v tomto ohledu jsou především tyto aktivity a opatření: 
• Vzájemné informování se, ať už prostřednictvím tiskových zpráv, ročenek, výročních zpráv, či 
v osobním kontaktu na seminářích, workshopech či na společenských akcích 
• Sdílení a transfer příkladů dobré praxe v rámci regionu, státu i v rámci přeshraniční a 
mezinárodní spolupráce 
• Stáže pro zaměstnance MAS 
• Výměnné pobyty 
• Studium oborové literatury, sledování informací na specializovaných webech 
• Vlastní publikační a přednášková činnost zaměstnanců MAS 
 
 

3.3 Vazba na strategické dokumenty 
Integrovaná strategie území MAS Český sever na roky 2014 – 2020 je vytvářena v návaznosti na 
rozvojové a strategické plány vyšších i nižších územních celků. Respektuje návaznost na jiné 
strategické dokumenty (strategické dokumenty celků na mikroregionální a krajské úrovni, strategie 
ČR i EU – viz dále). Strategické dokumenty mikroregionů ISÚ akceptuje a není s nimi v přímém 
rozporu, zatímco na strategické dokumenty větších celků (kraj, ČR) odkazuje a zpravidla rozpracovává 
jejich cíle pro místní úroveň. Návazností strategie se rozumí minimálně skutečnost, že tato strategie 
není v radikálním rozporu s koncepcí jiných platných strategických plánů a vychází z jejich znalosti.  
 
Pokud jde o konkrétní strategické dokumenty, tato integrovaná strategie je vytvořena v návaznosti 
na strategické plány, ale také evaluační dokumenty jednotlivých geografických úrovní: 
(a) Evropská úroveň: priority EU v oblasti venkova 
(b) Celostátní úroveň: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-20, další rezortní strategie 
(c) Krajská úroveň: Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ÚK, Strategie rozvoje cestovního 
ruchu ÚK na roky 2010-2015, Regionální inovační strategie ÚK , Strategie rozvoje Libereckého kraje 
2006 - 2020 - aktualizace, Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 
(d) Mikroregionální úroveň:  Integrovaný strategický plán mikroregionu Českokamenicko 
 
Dále je vytvářena Strategie území správního obvodů ORP v oblasti předškolní výchovy a základního 
školství a sociálních služeb (2014)  
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Kromě znalosti územně definovaných strategických plánů reflektuje tato strategie klíčové sektorové 
strategie. Jde o strategie vzniklé zpravidla na celostátní úrovni, které se týkají rozvoje témat 
identifikovaných jako klíčové cíle této strategie – např. rozvoj dopravy, podnikání, inženýrských sítí 
apod. Další účelem uvedeného přehledu je možnost čerpat informace a návaznosti z těchto strategií 
a odkazy na ně při realizaci Integrované strategie území MAS. 
 

3.3.1 Přehled relevantních strategií 
Protože informace o strategiích, jejichž relevantní základní ideje byly v případě potřeby brány v potaz 
při formulaci strategických cílů MAS Český sever, jsou poměrně rozsáhlé, tvoří samostatnou Přílohu 
č.1 této strategické části. Jen vazby specifických cílů MAS na národní strategické dokumenty jsou 
uvedeny v následující kapitole 3.3.2. 
 

3.3.2 Návaznost cílů ISÚ MAS Český sever na relevantní strategie ČR 
 

Strategický cíl 1: Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání  se zvyšováním kvality vzdělávání a služeb. 

1.1: Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

1.1.1 Podpora zaměstnanosti 

 V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou -2. Ekonomika a inovace 
(2.1 priorita: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a 
podnikání, zemědělství, služeb) -. 1.1 Cíl 1: Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou 
iniciativu, 2.1.2 Cíl 2: Podpořit podnikání a konkurenceschopnost, 2.1.3 Cíl 3: Zefektivnit podporu malých a 
středních podniků)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (2) Ekonomika venkova ‐ malé a střední podnikání, 
zemědělství, pracovní síla)

1.1.2 Podpora sociálního podnikání 
1.1.3 Infrastruktura pro sociální podnikání 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 a strategickou prioritou. 
(Strategická priorita č.1 - Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro 
podnikání a Strategická priorita č. 2 – Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, 
včetně inovační a podnikatelské infrastruktury)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou -2. Ekonomika a inovace 
(2.1 priorita: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a 
podnikání, zemědělství, služeb) -. 1.1 Cíl 1: Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou 
iniciativu, 2.1.2 Cíl 2: Podpořit podnikání a konkurenceschopnost, 2.1.3 Cíl 3: Zefektivnit podporu malých a 
středních podniků)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (2) Ekonomika venkova ‐ malé a střední podnikání, 
zemědělství, pracovní síla)

1.1.4 Investice do zemědělských podniků 
1.1.5 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
1.1.6 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 
1.1.7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
1.1.8 Sdílení zařízení a zdrojů 
1.1.9 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 
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 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu se strategickými cíli Strategie pro růst - české zemědělství a potravinářství v rámci Společné 
zemědělské politiky EU po roce 2013 (1. Zemědělství - podílet se na dlouhodobém a trvalém zajištění 
potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni a přispět k energetické soběstačnosti ČR v rámci 
stanoveného energetického mixu a rozvoji venkova, včetně zvyšování jeho rekreačního potenciálu)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (2) Ekonomika venkova ‐ malé a střední podnikání, 
zemědělství, pracovní síla)

  V souladu se Strategií prevence kriminality 2012-2015 (1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů, 3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. Komplexní 
přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Stabilní a bezpečná 
společnost (5.1 priorita: posilování sociální stability a soudržnosti)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

1.2.1 Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 

 V souladu se Strategií prevence kriminality 2012-2015 (1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů, 3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. Komplexní 
přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Stabilní a bezpečná 
společnost (5.1 priorita: posilování sociální stability a soudržnosti)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

1.2.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

 V souladu se Strategií prevence kriminality 2012-2015 (1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů, 3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. Komplexní 
přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Stabilní a bezpečná 
společnost (5.1 priorita: posilování sociální stability a soudržnosti)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

1.2.3. Sociální práce 
1.2.4 Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení 

 V souladu se Strategií prevence kriminality 2012-2015 (1. Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a 
zvyšování pocitu bezpečí občanů, 3. Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality, 4. Komplexní 
přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Stabilní a bezpečná 
společnost (5.1 priorita: Posilování sociální stability a soudržnosti)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

V souladu se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 (2. Bydlení- 2.1 standardizace státní 
podpory sociálního bydlení)

1.2.5 Efektivní veřejná správa a služby 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů 
(institucionální cíl) a priority 4. Veřejná správa a spolupráce)
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V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Prioritní osa: stabilní a 
bezpečná společnost (5.2 priorita: efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

V souladu s prioritami/cíli Národní koncepce podpory rodin s dětmi (Věnovat pozornost rodinám se 
specifickou potřebou a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby jejich členové měli rovný přístup 
ke vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými.)

V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů 
(institucionální cíl) a priority 4. Veřejná správa a spolupráce)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Prioritní osa: stabilní a 
bezpečná společnost (5.2 priorita: efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

Strategický cíl  2: Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití. 

2.1 Zkvalitnění mobility 

2.1.1 Oprava komunikací 

 V souladu s cílem Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, (4.1.2 Vytváření 
podmínek pro soudržnost regionů) (4.4.1 Kvalitní údržba a provozování dopravní infrastruktury), Opatření: 
Modernizovat dopravní infrastrukturu s ohledem na zajištění kvalitní dostupnosti všech krajů a s ohledem na 
podporu regionů definovanou ve Strategii regionálního rozvoje. Stav dopravní infrastruktury nesmí být 
příčinou zvyšování meziregionálních rozdílů ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů."

V souladu s cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (F. Vytváření bezpečného 
dopravního prostoru)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

2.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava 
2.1.3 Údržba a obslužnost 

 V souladu s cílem Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, (4.1.2 Vytváření 
podmínek pro soudržnost regionů) (4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy) (4.4.1 Kvalitní údržba a 
provozování dopravní infrastruktury), Opatření: Modernizovat dopravní infrastrukturu s ohledem na zajištění 
kvalitní dostupnosti všech krajů a s ohledem na podporu regionů definovanou ve Strategii regionálního 
rozvoje. Stav dopravní infrastruktury nesmí být příčinou zvyšování meziregionálních rozdílů ekonomické 
výkonnosti jednotlivých regionů."

V souladu s cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (A. Snížení počtu nehod a jejich 
následků způsobených nepřiměřenou rychlostí jízdy, B. Snížení počtu nehod a jejich následků způsobených 
nedáním přednosti v jízdě, C. Snížení počtu nehod a jejich následků zaviněných pod vlivem návykových látek, 
D. Snížení vážnosti následků nehod zvýšeným používáním zádržných systémů, E. Zvýšení ochrany 
zranitelných účastníků silničního provozu, F. Vytváření bezpečného dopravního prostoru, G. Zlepšení 
opatření bezprostředně po nehodě)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

V souladu s cílem Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, (4.1.4 Veřejná služba 
v přepravě cestujících) (4.2.4 Funkční systém osobní dopravy)

V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití 
ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl) a prioritní oblastí 1. Regionální konkurenceschopnost a 
priority využití potenciálu rozvojových území.
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V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou -2. Ekonomika a inovace 
(2.1 priorita: podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a 
podnikání, zemědělství, služeb) - 2.1.4 Cíl 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

V souladu s cílem Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, (4.1.4 Veřejná služba 
v přepravě cestujících) (4.2.4 Funkční systém osobní dopravy)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou -2. Ekonomika a inovace 
(2.1 priorita: Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu a 
podnikání, zemědělství, služeb) - 2.1.4 Cíl 4: Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

V souladu s místními strategickými cíli Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 - Vytvořit 
podmínky pro mobilitu a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras, aneb najít a odstranit obecné překážky 
bránící rozvoji cyklistické dopravy; Vytvořit zázemí pro odpočinek, aneb podpořit výstavbu bezpečných 
cyklotras a doprovodné cyklo-infrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném čase a o dovolených a podpořit 
tak projekt Česko jede

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

2.2 Zlepšení veřejné infrastruktury 

2.2.1 Sportovní a zábavní vyžití 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (1) Člověk a společnost na venkově ‐ sociální 
politika, vzdělávání, zdravotnictví)

2.2.2 Zkvalitňování veřejného prostoru 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se strategickými prioritami Státní energetické koncepce ČR 2010-2030 (1.2 Zvyšování energetické 
účinnosti ekonomiky a úspory energie v hospodářství i v domácnostech)

V souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 a strategickou prioritou. 
(Strategická priorita č.4 - Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)

2.2.3 Podpora bydlení 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu s Koncepcí bydlení České republiky (Cíle: Dostupnost přiměřeného bydlení; Vytváření stabilního 
prostředí pro oblast bydlení; Trvalé zvyšování kvality bydlení)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 3. Prioritní osa: rozvoj 
území - 3.2 priorita: Zvyšování kvality života obyvatel území - 3.2.3 Cíl 3: Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb 
(včetně kultury), především pak bydlení

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (3) Rozvoj území venkova ‐ infrastruktura, 
vybavenost, bydlení, plánování)

Strategický cíl 3: Zlepšit kvalitu životního prostředí 
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3.1 Zvýšení ekologické stability 

3.1.1 Čistota odpadních vod 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020 a tematickou oblastí: 1. Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů (priorita: 1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 
prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin)

3.1.2 Ekologická stabilita přírody a krajiny 
3.1.7 Posílení biodiverzity 
3.1.8 Posílení přirozené funkce krajiny 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR 2009-20201. (Krajina - 1.1 Udržet a zvyšovat 
ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, 
schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu, 1.2 Udržet a zvyšovat přírodní a 
estetické hodnoty krajiny)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou -4. Krajina, ekosystémy a 
biodiverzita (4.1 priorita: Ochrana krajiny jako předpoklad pro ochranu druhové diverzity)

V souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020 a tematickou oblastí: 3. Ochrana přírody a 
krajiny (3.1 Ochrana a posouzení ekologických funkcí krajiny, 3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví)

3.1.3 Odpadové hospodářství 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020 a tematickou oblastí: 1. Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů (priorita: 1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 
prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin)

3.1.4 Čistota vzduchu 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl)  a 
prioritní oblastí  3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu s Národním akčním plánem ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 v oblasti dopravy a 
čistoty ovzduší

V souladu se strategií Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (10. 
Zdravé a bezpečné životní prostředí)

V souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020. (Krajina - 1.1 Udržet a zvyšovat 
ekologickou stabilitu krajiny – s mozaikou vzájemně propojených biologicky funkčních prvků a částí, 
schopných odolávat vnějším negativním vlivům včetně změn klimatu, 1.2 Udržet a zvyšovat přírodní a 
estetické hodnoty krajiny)

V souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020 a tematickou oblastí: 2. Ochrana klimatu a 
zlepšení kvality ovzduší (priorita 2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů 
klimatické změn, 2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví)
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3.1.5 Čistota vody 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se strategií Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (10. 
ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

V souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 (3. Vodní a mokřadní ekosystémy- 
3.1 Obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a Posoudit schopnosti krajiny odolávat a 
přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám; 3.2 Zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako 
celku ve vazbě na dosažení dobrého ekologického stavu vod podle směrnice 60/2000/es)

V souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 2012-2020 a tematickou oblastí: 1. Ochrana a udržitelné 
využívání zdrojů (priorita: 1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví)

3.1.6 Úspora energií ve veřejných budovách 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 3: Posoudit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) a 
prioritní oblastí 3. Environmentální udržitelnost a priority 3.1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 
regionech)

V souladu se strategickými prioritami Státní energetické koncepce ČR 2010-2030 (1.2 Zvyšování energetické 
účinnosti ekonomiky a úspory energie v hospodářství i v domácnostech)

V souladu s Koncepcí podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 a strategickou prioritou. 
(Strategická priorita č.4 - Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice)

Strategický cíl  4. Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a komunitní rozvoj 

4.1 Rozvoj cestovního ruchu 

4.1.1 Zvyšování kvality služeb CR 

 V souladu s prioritami Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 (Priorita: 1. zkvalitnění 
nabídky cestovního ruchu)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 3. Prioritní osa: rozvoj 
území - 3.2 priorita: zvyšování kvality života obyvatel území - 3.2.4 Cíl 4: Posoudit zastoupení udržitelného 
cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

4.1.2 Turistická infrastruktura 

 V souladu s prioritami Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 (Priorita: 1. Zkvalitnění 
nabídky cestovního ruchu, 3. Destinační marketing)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 3. Prioritní osa: Rozvoj 
území - 3.2 priorita: Zvyšování kvality života obyvatel území - 3.2.4 cíl 4: Posoudit zastoupení udržitelného 
cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

4.1.3 Podpora udržitelného cestovního ruchu 

 V souladu s prioritami Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 (Priorita 3: Destinační 
marketing)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 3. Prioritní osa: Rozvoj 
území - 3.2 priorita: Zvyšování kvality života obyvatel území - 3.2.4 Cíl 4: Posoudit zastoupení udržitelného 
cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky

4.1.4 Ochrana a propagace kulturního dědictví 

 V souladu s prioritami Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví 2014+ (Priorita č. 1: Základní 
péče o kulturní dědictví, Priorita č. 2: Dostupnost kulturního dědictví a efektivní veřejná správa)
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V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví)

4.2  Rozvoj občanské společnosti 

4.2.1 Podpora aktivit občanské společnosti 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (1) Člověk a společnost na venkově ‐ sociální 
politika, vzdělávání, zdravotnictví)

4.2.2 Podpora akcí a projektů spolupráce 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 
(vyrovnávací cíl) a priority 2. Územní soudržnost)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví)

4.2.3 Komunitně vedený místní rozvoj 
4.2.4 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 V souladu s cíli Strategie regionálního rozvoje (Cíl 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů 
(institucionální cíl) a priority 4. Veřejná správa a spolupráce)

V souladu se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR 2010 a prioritní osou 5. Prioritní osa: Stabilní a 
bezpečná společnost (5.2 priorita: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru)

V souladu s Národní strategickým plánem LEADER 2014+ (5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná 
společnost)
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3.4 Akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na 

opatření CLLD s tématy projektů, včetně principů pro určení 

preferenčních kritérií 
 
V této kapitole jsou popsány oblasti podpory, ze kterých budou financovány projekty v rámci 
strategie SCLLD Český sever prostřednictvím programových rámců programů Operačního programu 
Zaměstnanost (OPZ), Programu rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Programový rámec je utvořený 
pro každý z těchto programů podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů.  
 

3.4.1 Seznam opatření, jichž se akční plán týká 
 
Opatření realizovaná v rámci SCLLD prostřednictvím programových rámců: 

Programový rámec Opatření realizovaná prostřednictvím SCLLD 

IROP 1.1.3 Infrastruktura pro sociální podnikání 

1.2.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

1.2.4 Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení 

2.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava 

OP Z 1.1.2 Podpora sociálního podnikání 

1.2.1 Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 

1.2.3. Sociální práce 

PRV 1.1.4 Investice do zemědělských podniků 

1.1.5 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

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

1.1.7 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

1.1.8 Sdílení zařízení a zdrojů 

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

1.2.6 Předávání znalostí a informační akce 

4.2.4 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

OP ŽP 3.1.7 Posílení biodiverzity 

3.1.8 Posílení přirozené funkce krajiny 

 
 

3.4.2 Seznam opatření mimo programové rámce 
(kde krytí realizačních aktivit finančními zdroji budou aktéři v území zabezpečovat jinak, než 
prostřednictvím SCLLD) 
 
1.1.1 Podpora zaměstnanosti 
1.2.5 Efektivní veřejná správa a služby 
2.1.1 Oprava komunikací 
2.1.3 Údržba a obslužnost 
2.1.4 Kvalitní veřejná doprava 
2.2.1 Sportovní a zábavní vyžití 
2.2.2 Zkvalitňování veřejného prostoru 
2.2.3 Podpora bydlení 
3.1.1 Čistota odpadních vod 
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3.1.2 Ekologická stabilita přírody a krajiny 
3.1.3 Odpadové hospodářství 
3.1.4 Čistota vzduchu 
3.1.5 Čistota vody 
3.1.6 Úspora energií ve veřejných budovách 
4.1.1 Zvyšování kvality služeb CR 
4.1.2 Turistická infrastruktura 
4.1.3 Podpora udržitelného cestovního ruchu 
4.1.4 Ochrana a propagace kulturního dědictví  
4.2.1 Podpora aktivit občanské společnosti 
4.2.2 Podpora akcí a projektů spolupráce 
4.2.3 Komunitně vedený místní rozvoj 
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3.4.3 Programové rámce IROP 

3.4.3.1 Infrastruktura pro sociální podnikání 

Název opatření SCLLD:  
1.1.3 Infrastruktura pro sociální podnikání 

Vazba na specifické cíle OP IROP 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na: 
 
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
 

Vazba na specifický cíl SCLLD  
1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Cíle opatření SCLLD 

 Tvorba pracovních míst a tím zajištění snížení nezaměstnanosti v regionu.  

 Podpora lokálních subjektů za účelem vzniku nových a rozvoje existujících 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 

Aktivity opatření SCLLD 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. 

 Rozšíření stávajících kapacit.  

 Podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných.  

 Podpora aktivit, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým 
sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. 

Příjemci dotace 

 Osoby samostatně výdělečně činné 

 Malé a střední podniky 

 Další (dle vymezení ve výzvě) 

Omezení 

Výše dotace 
 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě. 

Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 
1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 0 2 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 
1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 28,5 22 

Indikátor byl stanoven na základě potřeb území a požadavků aktérů. Stanovená alokace je ve výši 5 

mil. Kč., odpovídá zřízení 13 pracovních míst 



Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

36  

 
 

3.4.3.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

Název opatření SCLLD:  
1.2.2 Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

Vazba na specifické cíle OP 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na: 
 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Vazba na specifický cíl SCLLD  
1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

Cíle opatření SCLLD 

 Budování, rekonstrukce a vybavení prostor, které slouží pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, s cílem zajistit reálné 
uplatnění na trhu práce.   

Aktivity opatření SCLLD 

 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání a mateřských škol: Stavby, stavební 
úpravy, pořízení vybavení a úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště) za účelem 
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve 
vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění 
lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. 

 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání: Stavební úpravy, v odůvodněných 
případech stavby, pořízení vybavení za účelem zajištění rovnosti a dostupnosti 
kvalitního základního vzdělávání v klíčových kompetencí.   

 Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání: Stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí. 

 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání: Stavební úpravy, pořízení 
vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě 
na podporovatelné klíčové kompetence. 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: Stavební 
úpravy, v odůvodněných případech i stavby, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje 
odborných i přenositelných klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního 
vzdělávání. 

 Podporován bude nákup vybavení a pomůcek. 

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách.   

Příjemci dotace (dle vymezení v OP) 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Příspěvkové organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí 

 Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání 

 Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích zařízení 

 Nestátní neziskové organizace 

 Další (subjekty vymezené ve výzvě) 
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Omezení 

Výše dotace 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě.   

Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 0 25 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém 
% 

5,4 5 

Indikátor byl stanoven na základě dotazníkového šetření. Stanovená alokace pro jednotlivé 
výzvy vychází z předpokládaných nákladů na jeden projekt uvedených v dotazníku. 
Stanovený milník pro rok 2018 je cílový stav 10. 
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3.4.3.3 Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení 

Název opatření SCLLD:  
1.2.4 Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení 

Vazba na specifické cíle OP 
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Vazba na specifický cíl SCLLD  
1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

Cíle opatření SCLLD 

 Zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb vedoucí k sociální inkluzi,  

 sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu osob sociálně vyloučených a 
osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou 

Aktivity opatření SCLLD 

 Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby 
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. 

 Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek 
(např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů.  

 Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům.  

 Podpora rodin, dětí a mládeže a lidí ohrožených sociálním vyloučením a 
vyloučených. 

 Podpora samostatnosti znevýhodněných osob.  

 Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Příjemci dotace (dle vymezení v OP) 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Příspěvkové organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí 

 Nestátní neziskové organizace 

 Církve  

 Církevní organizace 

 Další (dle vymezení ve výzvě) 

Omezení 

Výše dotace 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě. 

Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 
5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 0 40 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 
5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 0 84 
5 53 20 Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení 1138 1222 
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Indikátory byly stanoveny na základě analýzy území a z předpokladů jednotlivých aktérů k 
realizaci projektů. Pro výpočet ceny realizovaného opatření (5 53 01) byl stanoven max. limit 
550 tis. Kč/1 bytová jednotka. Doporučené způsobilé výdaje byly zvýšeny o 10% z důvodu 
realizace menšího počtu sociálních bytů na jeden projekt. Pro stanovení obsazenosti a 
kapacity bylo použito výsledkových indikátorů z Programového dokumentu IROP. 
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3.4.3.4 Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava 

Název opatření SCLLD:  
2.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava 

Vazba na specifické cíle OP 
4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Vazba na: 
 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (zastávky, chodníky, parkoviště, bezpečnost, 
bezbariérovost, cyklostezky, cyklotrasy). 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (zastávky, chodníky, parkoviště, bezpečnost, 
bezbariérovost) 

Vazba na specifický cíl SCLLD  
2.1 Zkvalitnění mobility 

Cíle opatření SCLLD 

 Zajistit systémová opatření ke zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti železniční, 
silniční, cyklistické a pěší dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy,  

 zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání,  

 využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil  

 vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras  

Aktivity opatření SCLLD 

 Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, chodníky, 
zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou 
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací aj.. 

 Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním 
značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 

 Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, 
např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy.  

 Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami. 

 Doplňkové aktivity, které přímo souvisí s primární aktivitou opatření. 

Příjemci dotace (dle vymezení v OP) 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí 

 Organizace zřizované obcemi či dobrovolnými svazky obcí 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 Další (dle vymezení ve výzvě) 

Omezení 

Výše dotace 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě. 

Preferenční kritéria 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.   
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Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 
v dopravě (realizace) 

0 10 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 0 1,9 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových 
výkonech v osobní dopravě (%) 

30 (35 ČR) 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%) 7 10 (ČR) 

    

Indikátory byly stanoveny na základě analýzy území a z předpokladů jednotlivých aktérů k 
realizaci projektů. Průměrná cena realizovaného opatření (7 50 01) byla vypočtena na 2,8 
mil. Kč z provedeného analytického šetření. Pro výpočet ceny realizovaného opatření (7 61 
00) byl stanoven max. limit 5,5 mil. Kč/1 km. 
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3.4.4 Programové rámce OP Z 

3.4.4.1 Podpora sociálního podnikání 

Název opatření SCLLD:  
1.1.2 Podpora sociálního podnikání 

Programový rámec IP 2.3 OPZ  

1) Specifický cíl SCLLD  

1.1: Rozvoj podnikání a zaměstnanosti  

A) Popis vazby opatření na specifický cíl  
Podporou sociálních podniků na území MAS zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

B) Popis cíle opatření  
Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se zvyšováním kvality 
vzdělávání a služeb, se ve specifickém cíli je zaměřen na řešení oblasti s nejvyšší prioritou 
s ohledem na výsledky šetření obyvatel v regionu a na dlouhodobě vysokou mírou 
nezaměstnanosti, typickou pro strukturálně postižený region. V rámci cíle bude hodně 
akcentována podpora sociálního podnikání. 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 
programy  
CLLD IROP: Specifický cíl 1.1: Rozvoj podnikání a zaměstnanosti, opatření 1.1.3 Infrastruktura 
pro sociální podnikání 
CLLD OPZ: Specifický cíl 11.1: Rozvoj podnikání a zaměstnanosti, opatření 1.1.1 – Podpora 
zaměstnanosti 
OPZ:  Prioritní osa 2, investiční priorita 2.1, specifický cíl 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální 
ekonomiky 
IROP: IP 9c, specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání  
OP Praha Pól růstu ČR: Prioritní osa 3, investiční priorita 2, specifický cíl 3.2: Posílená 
infrastruktura pro sociální podnikání 

D) Priorizace navrhovaných opatření  
 
a) opatření financovaná z alokované částky  
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání   
 
Míra podpory 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:     500 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč 
Max. výše dotace: v souladu s podporou de minimis 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání   

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  
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Vyhlášení výzvy MAS od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2023 

F) Popis možných zaměření projektů  
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání  –  integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a 
charakteristiky sociálního podnikání:  
 
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl 
zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,  
 
II. sociální prospěch - charakteristika principu:  
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin kdy min. podílu 
zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových 
skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo 
dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových 
skupin akceptovatelná);  
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,  
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;  
 
III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:  
a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro 
naplnění jeho společensky prospěšných cílů,  
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích 
nebo zřizovatelích,  
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za 
posledních 12 měsíců realizace projektu,  
 
IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:  
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,  
V. místní prospěch – charakteristika principu:  
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,  
b) využívání přednostně místních zdrojů,  
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.  

G) Podporované cílové skupiny  
Podporovanými cílovými skupinami jsou: 
- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením  
- Osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR déle než 1 
rok)  
- Osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR  
dosáhla v posledních 2 letech souborné délky 12 měsíců)  
- Osoby se zdravotním postižením (viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)  
- Osoby v nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, a to do 12  
měsíců po opuštění výkonu trestu)  
- Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  
výchovy15, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení) 
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H) Typy příjemců podpory  
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:  
a) Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém  
pojištění;  
b) Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:  

 veřejná obchodní společnost  
 komanditní společnost  
 společnost s ručením omezeným  
 akciová společnost  
 evropská společnost  
 evropské hospodářské zájmové sdružení  
 družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní 

společnost). 
 
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 
0 %, žadatel 15 % 

I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS fungují dva sociální podniky. 
Při zpracování strategie MAS byly konzultovány 3 záměry na vznik nových sociálních podniků. 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální k horizontálnímu tématu 
Udržitelná rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální k horizontálnímu tématu 
Rovné příležitosti žen a mužů – neutrální k horizontálnímu tématu 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
Obecně budou použita kritéria hodnocení pro OPZ.  
 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře 0 1 

60000 Celkový počet účastníků 0 2 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

7 51 20 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, 
které fungují i po ukončení podpory 

0 1 
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3.4.4.2 Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 

Název opatření SCLLD:  
1.2.1 Prevencí ke zvyšování bezpečnosti 

Programový rámec IP 2.3 OPZ  

1) Specifický cíl SCLLD  
1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl  
Podporou asistentů prevence kriminality na území MAS zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

B) Popis cíle opatření  
Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se zvyšováním kvality 
vzdělávání a služeb, se ve specifickém cíli zaměřuje na prevenci a bezpečnost, což vyplynulo 
jako druhá nejvyšší priorita v rámci místního šetření, zejména jde o prevenci vandalismu, 
protidrogovou prevenci, prevenci kriminality i zajištění preventivních aktivit pro děti a 
mládež.   

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní  
operační programy  
CLLD IROP: Specifický cíl 2.1 Zkvalitnění mobility, opatření 2.1.2 Bezpečnost na 
komunikacích, cyklodoprava 
OPZ:  Prioritní osa 2, investiční priorita 2.1, specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce  
IROP: IP 9c, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

D) Priorizace navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky  
podpora asistentů kriminality v obcích 
 
Míra podpory 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:     279 tis. Kč  Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: bez omezení 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 
opatření  
podpora asistentů kriminality v obcích 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  
Vyhlášení výzvy MAS od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2023 

F) Popis možných zaměření projektů  
Programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku - 
asistenti prevence kriminality 

G) Podporované cílové skupiny  
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
- Osoby s kombinovanými diagnózami  
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  
- Národnostní menšiny  
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- Imigranti a azylanti  
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  
- Oběti trestné činnosti  
- Osoby pečující o malé děti  
- Osoby pečující o jiné závislé osoby  
- Rodiče samoživitelé  
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
- Osoby ohrožené předlužeností  
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
- Osoby v nebo po výkonu trestu  
- Osoby opouštějící institucionální zařízení  
- Ohrožené osoby do 18 let věku  
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  

H) Typy příjemců podpory  
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:  
obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o 
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve 
znění pozdějších předpisů, 
Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, 
žadatel 5 % 

I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS je v současné době celkem 9 asistentů prevence kriminality v pěti  obcích  

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální k horizontálnímu tématu 
Udržitelná rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální k horizontálnímu tématu 
Rovné příležitosti žen a mužů – neutrální k horizontálnímu tématu 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
Obecně budou použita kritéria hodnocení pro OPZ. Pro první výzvu MAS je preferenční 
podpora obcí do 5000obyvatel. 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

67001 Kapacita podpořených služeb 0 4 

Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

67010 Využívání podpořených služeb 0 520 
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3.4.4.3 Sociální práce 

Název opatření SCLLD:  
1.2.3 Sociální práce 

Programový rámec IP 2.3 OPZ  

1) Specifický cíl SCLLD  
1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ  
Podporou sociálních služeb na území MAS zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

B) Popis cíle opatření   
Strategický cíl č. 1 Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se zvyšováním kvality 
vzdělávání a služeb, se ve specifickém cíli zaměřuje na vzdělávání a veřejné služby, včetně 
služeb sociálních. Naplňování cíle bude realizována také podporou dalších sociálních služeb 
a sociální práce, jako jsou odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně-
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, podpora 
samostatného bydlení, odlehčovací služby, chráněné bydlení, sociální rehabilitace apod.  

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní 
operační programy  
CLLD IROP: Specifický cíl 1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb, opatření 1.2.4 
Infrastruktura pro sociální služby a soc. bydlení 
OPZ:  Prioritní osa 2, investiční priorita 2.1, specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 
IROP: IP 9c, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

D) Prioritizace navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky  
podpora sociálních služeb – odborné sociální poradenství, terénní programy 
 
Míra podpory  
Minimální výše celkových způsobilých výdajů:     200 tis. Kč  Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  1°600 tis. Kč 
 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník 
opatření  
podpora sociálních služeb –  terénní programy, podpora samostatného bydlení, sociální 
rehabilitace 

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  
Vyhlášení výzvy MAS od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2023 

F) Popis možných zaměření projektů  
poskytování sociálních služeb v rozsahu základních činností poskytovaných podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – odborné sociální 
poradenství, terénní programy  
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G) Podporované cílové skupiny  
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
- Osoby s kombinovanými diagnózami  
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  
- Národnostní menšiny  
- Imigranti a azylanti  
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  
- Oběti trestné činnosti  
- Osoby pečující o malé děti  
- Osoby pečující o jiné závislé osoby  
- Rodiče samoživitelé  
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
- Osoby ohrožené předlužeností  
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
- Osoby v nebo po výkonu trestu  
- Osoby opouštějící institucionální zařízení  
- Ohrožené osoby do 18 let věku  
- Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky  

H) Typy příjemců podpory  
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:  
a) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb  
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  
Míra podpory – rozpad zdrojů financování:  
Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%  
Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %  
Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, 
žadatel 5 % 

I) Absorpční kapacita MAS  
Na území MAS je 13 registrovaných sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních 
služeb. 
Odborné sociální poradenství – 2 poskytovatelé, terénní programy – 7 poskytovatelů, 
podpora samostatného bydlení – 2 poskytovatelé, sociální rehabilitace – 2 poskytovatelé 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ  
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální k horizontálnímu tématu 
Udržitelná rozvoj (environmentální indikátory) – neutrální k horizontálnímu tématu 
Rovné příležitosti žen a mužů – neutrální k horizontálnímu tématu 

K) Principy pro určení preferenčních kritérií  
Obecně budou použita kritéria hodnocení pro OPZ. Pro první výzvu MAS je preferenční 
podpora sociální služby odborné sociální poradenství. 
 

Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

67001 Kapacita podpořených služeb 0 2 
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Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

67010 Využívání podpořených služeb 0 260 
 
  



Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

50  

 
 

3.4.5 Programové rámce PRV 

3.4.5.1 Předávání znalostí a informační akce 

Název Fiche 1.2.6 Předávání znalostí a informační akce 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 14 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností 
a informační akce 

- Vazba na specifický cíl 
SCLLD 

1.2 Rozvoj kvality vzdělávání a veřejných služeb 

Oblasti podpory Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností formou 
vzdělávacích kurzů a workshopů. 
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity 
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v 
Programovém rámci PRV 

Definice příjemce dotace Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné 
předávání znalostí a informační akce 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 85% 

Preferenční kritéria Předpokládaný počet účastníků 

Přepočet nákladů na 1 účastníka 

Žadatel má Garanta vzdělávacích akcí podle 
Programu rozvoje venkova 

 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo 92301 

- Název Počet účastníků vzdělávání 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 10 

- Cílový stav 30 

Indikátory výsledků  

- Číslo T3 

- Název Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 
14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce) 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 10 

- Cílový stav 30 
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3.4.5.2 Investice do zemědělských podniků 

Název Fiche 1.1.4 Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku. 

- Vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné 
výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 40% +10% LFA +10% mladý zemědělec 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Investice do objektu/technologie/stroje 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Investice do RV/chovu skotu/chovu prasat/ost. 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

- Cílový stav 10 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 

- Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader)) 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav 1 
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3.4.5.3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Název Fiche 1.1.5 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů. 

- Vazba na specifický 
cíl SCLLD 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice 
do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s 
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané 
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé 
jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, 
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na 
trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních 
vod ve zpracovatelském provozu. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné 
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní 
produkt. 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% 
malý podnik 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Zpracování vlastní produkce 0/30/60/90/+ % 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Počet produktů 1/5/+ 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

- Cílový stav 10 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 

- Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

- Cílový stav 2 
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3.4.5.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Název Fiche 1.1.7 Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) 

- Vazba na specifický cíl 
SCLLD 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s 
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a 
dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 
kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V 
případě uvádění produktů 

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

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% malý 
podnik 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Řemesla/agroturistika/služby pro obyvatele 

Ojedinělost v území MAS ano/ne 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

- Cílový stav 10 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 

- Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- Výchozí stav 0 
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- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

- Cílový stav 4 
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3.4.5.5 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

Název Fiche 1.1.6 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních 
pozemcích a zpracování lesnických produktů. 

- Vazba na specifický 
cíl SCLLD 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

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

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

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 50% 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Investice do stroje/technologie/provozovny 

Přepočtená investice na hektar lesa 

Zpracování vlastní produkce ano/ne/částečně 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

- Cílový stav 5 

Indikátory výsledků  

- Číslo 94800 

- Název 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

- Cílový stav 1 
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3.4.5.6 Sdílení zařízení a zdrojů 

Název Fiche 1.1.8 Sdílení zařízení a zdrojů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Investiční podpora spolupráce mezi malými hospodářskými 
subjekty, která by jim měla pomoci stát se hospodářsky 
životaschopnými navzdory malé velikosti. 

- Vazba na specifický 
cíl SCLLD 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Oblasti podpory Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství 
nebo lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí. Podporovány budou 
společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu 
činnosti spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba 
skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných 
k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či 
genetických zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí může být podpora 
poskytnuta též na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, tzn. 
spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. V případě spolupráce v 
odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování 
zemědělských produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh.  

Definice příjemce dotace Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí 
prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo 
potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v 
lesích. Každý subjekt musí splňovat kategorii mikropodniku. Může se 
jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, subjekt hospodařící v lesích. 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 45% 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Počet zapojených subjektů 

Investice do stroje/technologie/provozovny 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93102 

- Název Počet podpořených kooperačních činností 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

- Cílový stav 5 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

- Cílový stav 10 
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3.4.5.7 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

Název Fiche 1.1.9 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření 
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 

- Vazba na specifický 
cíl SCLLD 

1.1 Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Oblasti podpory Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a 
posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné 
investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. 
Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, 
stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, 
pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a 
podnikatelského plánu. 

Definice příjemce dotace Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí 
prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo 
potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace 
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky 
obcí. 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory 25% velký podnik, 35% střední podnik a 45% 
malý podnik 

Preferenční kritéria Projekt vytváří pracovní místo / OSVČ 

Investice do 0,5 mil. Kč/1 mil. Kč/nad 1mil. Kč 

Počet zapojených subjektů 

Investice na vznik/rozvoj/propagaci 

 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93102 

- Název Počet podpořených kooperačních činností 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

- Cílový stav 5 

Indikátory výstupů  

- Číslo 93701 

- Název Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav 0 

- Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

- Cílový stav 10 
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3.4.5.8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Název Fiche 4.2.4 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche  

- Stručný popis Fiche Projekty založené na spolupráci v rámci členského státu 
(spolupráce mezi územními celky) nebo projekty založené na 
spolupráci mezi územními celky v několika členských státech nebo 
s územními celky ve třetích zemích (nadnárodní spolupráce) 

- Vazba na cíle SCLLD Na všechny ve Strategii uvedené 

Oblasti podpory Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje:  

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb, 

  investice související se vzdělávacími aktivitami,  

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

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

Výše způsobilých výdajů Min. 50 tis. Kč 

Max. 5 mil. Kč 

Míra podpory:  80% 

 

Podstávkové domy  Obnova tradiční řemeslné výroby 
Regionální značka  Příklady dobré praxe CLLD 
Lokální ekonomika  Nakládání s odpady 
Identita regionu  Nové produkty cestovního ruchu 
Komunitní život   Život v regionu se zvýšenou ochranou přírody a krajiny 
Energetická soběstačnost Sociální zemědělství 
Brownfields 
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3.4.6 Programové rámce OPŽP 

3.4.6.1 Posílení biodiverzity 

Název opatření SCLLD:  
3.1.7 Posílení biodiverzity 

Název opatření OP  
Likvidace invazních druhů ve velkoplošných chráněných územích 

Vazba na specifické cíle OP 
Specifický cíl: 4.2 - Likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník 
velkolepý a druhy rodu křídlatka) 
Vazba na specifický cíl SCLLD 
3.1 Zvýšení ekologické stability 
Cíle opatření CLLD 

 zvyšování diverzity biotopů 

 management chráněných území  

Aktivity opatření CLLD 

 Průzkum území, vytvoření katalogu míst určených k zásahu, opatření souhlasů 

vlastníku dotčených pozemků, zjištění ochranných podmínek v území, opatření 

souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody (tam kde je třeba). 

 Likvidace křídlatky a bolševníku na území CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, 

CHKO České středohoří a NP České Švýcarsko v souladu se Standardem AOPK ČR, 

řada Řada D (péče o vybrané terestrické biotopy), 02 007 Likvidace vybraných 

invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality). 

 Publicita – vydání informačního letáku (skládačky) s tématem likvidace invazních 

druhů v území MAS Český sever, z.s. 

 Setkání zapojených partnerů a zájemců – před vyhlášením výzvy, podání informací 

 Setkání zapojených partnerů a realizátorů – vyhodnocení zásahů a úspěšnosti aktivit 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 
Obce a města      Svazky obcí 
Organizační složky státu    Státní podniky 
Státní organizace     Příspěvkové organizace 
Veřejné výzkumné instituce    Veřejnoprávní instituce 
Vysoké školy a školská zařízení   Nestátní neziskové organizace 
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy Obchodní společnosti a družstva 
Podnikatelské subjekty    Fyzické osoby – podnikající 

Výše celkových způsobilých výdajů 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě. 

Preferenční kritéria 
Lokalizace, zacílení 
Soulad s plánem péče 
Kvalita zpracovaného projektu 
Efektivita - náklady přepočtené na 1 m2 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
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Způsob likvidace biomasy 

 

Monitorovací indikátory  

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů 
(včetně mapovaní či monitoringu) 

0 100 

45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně 
mapovaní či monitoringu) proti nepůvodním 
druhům 

0 8 

 

Povinná příloha 
Projekt (v souladu se Standardem) 
Souhlas vlastníků dotčených pozemků 
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3.4.6.2 Posílení přirozené funkce krajiny 

Název opatření SCLLD:  
3.1.8 Posílení přirozené funkce krajiny 

Název opatření OP:  
Výsadba nelesní zeleně na orné půdě ve velkoplošných ZCHÚ 

Vazba na specifické cíle OP 
 SC 4.3: výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče 

Vazba na specifický cíl SCLLD 
3.1 Zvýšení ekologické stability 

 Cíle opatření CLLD 

 zmírňování důsledků fragmentace krajiny 

 zvyšování průchodnosti krajiny 

 zvyšování diverzity biotopů 

 snižování prašnosti v obcích 

 výsadba izolační zeleně 

 protierozní a protipovodňová opatření 

 výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče 

Aktivity opatření CLLD 

 Zadání zpracování projektu výsadby, získání souhlasu příslušné Správy CHKO (NP) 

jako orgánu ochrany přírody a krajiny 

 Výběr realizátora opatření (cenový marketing, uzavřené řízení, otevřené řízení) 

 Realizace opatření – příprava půdy, výsadba, ukotvení, ochrana před zvěří 

 Péče o vysázené dřeviny po minimální dobu 3 let 

Příjemce dotace (dle vymezení v OP) 
Kraje      Obce a města 
Svazky obcí     Organizační složky státu 
Státní podniky     Státní organizace 
Příspěvkové organizace   Veřejné výzkumné instituce 
Veřejnoprávní instituce   Vysoké školy a školská zařízení 
Nestátní neziskové organizace  Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 
Obchodní společnosti a družstva  Podnikatelské subjekty 
Fyzické osoby – podnikající 

Výše celkových způsobilých výdajů 
MAS předpokládá stanovení limitů. O jejich výši bude informovat v dané výzvě. 

Preferenční kritéria 
Lokalizace, zacílení 
Soulad s plánem péče 
Kvalita zpracovaného projektu 
Efektivita - náklady přepočtené na 1 dřevinu 
Typ výsadby – ovocné dřeviny/ostatní dřeviny; solitér/liniová/skupinová/sad 
Multiefekt – přesah do 3.1.2, 3.1.4 nebo 3.1.5 
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Monitorovací indikátory  

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

CO23 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav zachování 

0 54 

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové 
funkce krajiny 

0 10 

 

Povinná příloha 
Projekt  
Stanovisko příslušné Správy CHKO (NP) 
Souhlas vlastníků dotčených pozemků 

 
  



Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

63  

 
 

 

3.4.7 Integrovaný přístup a vazby na opatření mimo programové rámce 
Ve Strategii jsou definovány oblasti, které mají v území zajistit integrující charakter opatření v rámci 
naplňování jednotlivých cílů. Na tento integrační charakter jednotlivých aktivit a cílů lze nahlížet jako 
na vzájemnou provázanost realizace jednotlivých cílů a v nižší úrovni na provázanost jednotlivých 
opatření.  
 
Rolí MAS při realizaci této strategie je snaha o prosazování integračních prvků v oblastech, kde je to 
vhodné. Toto prosazování může nabývat více podob, jde především o informování členů, popř. 
žadatelů o finanční podporu o možnostech a dobré praxi v oblasti integračních prvků, nastavení 
výběrových kritérií při administraci programů směrem k podpoře těchto prvků či aktivní role při 
formování partnerství různých subjektů na konkrétních projektech. 
 
V níže uvedené tabulce jsou vykazovány synergické vazby a integrovaný přístup navzájem mezi 
opatřeními, který budou realizována v programových rámích a opatřeních mimo programové rámce. 
Bodovým hodnocením jsou pak vyjádřeny možné synergie. 
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Synerige 
 a vazby 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
.  

1
.1

.3
 

1
.1

.4
. 

1
.1

.5
. 

1
.1

.6
.  

1
.1

.7
. 

1
.1

.8
. 

1
.1

.9
. 

1
.2

.1
. 

1
.2

.2
. 

1
.2

.3
. 

1
.2

.4
. 

1
.2

.5
. 

1
.2

.6
. 

2
.1

.1
. 

2
.1

.2
. 

2
.1

.3
. 

2
.1

.4
. 

2
.2

.1
. 

2
.2

.2
. 

2
.2

.3
. 

3
.1

.1
. 

3
.1

.2
. 

3
.1

.3
. 

3
.1

.4
. 

3
.1

.5
.  

3
.1

.6
. 

3
.1

.7
. 

3
.1

.8
. 

4
.1

.1
. 

4
.1

.2
. 

4
.1

.3
. 

4
.1

.4
. 

4
.2

.1
. 

4
.2

.2
. 

4
.2

.3
. 

4
.2

.4
. 

1.1.1 X 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.2.  3 X 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.3 3 3 X 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.4. 3 3 3 X 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.5. 3 2 2 3 X 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.6.  3 2 2 3 3 X 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.7. 3 3 3 3 3 3 X 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.8. 3 1 1 3 3 3 3 X 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 

1.1.9. 3 1 1 3 3 3 3 3 X 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 

1.2.1. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 X 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 

1.2.2. 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 X 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2.3. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 X 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 

1.2.4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 X 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 

1.2.5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X 2 1 1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

1.2.6. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 X 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 

2.1.1. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 X 3 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

2.1.2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 X 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

2.1.3. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 X 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

2.1.4. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 X 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

2.2.1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 X 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 

2.2.2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 X 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.2.3. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 X 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

3.1.1. 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 X 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

3.1.2. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

3.1.3. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 X 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

3.1.4. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 X 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

3.1.5.  1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 X 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

3.1.6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 X 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

3.1.7. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 X 3 1 1 3 1 1 1 1 2 

3.1.8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 X 1 1 3 3 1 1 1 2 

4.1.1. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X 3 3 3 1 2 1 1 

4.1.2. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 X 3 3 1 2 1 1 

4.1.3. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 X 3 1 2 1 1 
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4.1.4. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 X 1 2 1 1 

4.2.1. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 X 3 3 3 

4.2.2. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 X 3 3 

4.2.3. 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 3 3 X 3 

4.2.4. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 X 

Tabulka synergií a vazeb mezi opatřeními 
 
 
LEGENDA 
X vlastní průnik 
1 malá vazba 
2 střední vazba 
3 silná vazba 
                 opatření SCLLD 
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3.5 Vazba na horizontální témata 
Jedním z cílů integrované strategie je zabezpečení souladu s horizontálními tématy definovanými 
Evropskou komisí. V rámci zpracování strategie byla horizontální témata zohledněna následovně:  
 

3.5.1 Rovnost mužů a žen 
Při samotném procesu zpracovávání a diskutování strategie byly zohledňovány rovné příležitosti a 
možnost účasti na procesech a diskuzích byla otevřená mužům i ženám stejnou měrou. Stejně tak 
možnosti pro uplatnění se v dozorčích a kontrolních orgánech MAS, včetně výběrových komisí jsou 
otevřené všem bez rozdílu pohlaví. Příprava a realizace SCLLD v rámci MAS Český sever je řízena 
ženou, v souladu s akcentem strategie Evropské komise směřující na vyvážené zastoupení žen a mužů 
na vedoucích pozicích. Odměny pracovníkům jsou poskytovány na základě zastávané pozice a 
kvalifikace a limitů řídících orgánů stejným způsobem bez ohledu na pohlaví osoby, čímž je 
naplňována rovnost v odměňování. Stejně tak dostupnost strategie v regionu při její distribuci 
nerozlišuje mezi pohlavím příjemce.  
Samotná strategie pak cílí na komplexní rozvoj regionu a je otevřená rovnou měrou všem 
definovaným žadatelům bez ohledu na to, zda je daný subjekt reprezentován mužem či ženou. Do 
aktivit projektů konečných příjemců se pak mohou zapojit rovnou měrou ženy i muži, pokud budou 
splňovat podmínky výzvy bez ohledu na další charakteristiky týkající se pohlaví. V rámci navržených 
opatření strategie pak figurují některé oblasti, které budou moci mít pozitivní dopady na rovné 
příležitosti, jako je podpora sociálního podnikání, zvyšování bezpečnosti a prevence, zlepšování 
kvality sociálních služeb, zefektivnění veřejné správy, rozvoj občanské společnosti, zvýšení kvality 
vzdělávání, zejména pak podpořené projekty v rámci OP Zaměstnanost přispějí k  podpoře rovných 
příležitostí v sociální oblasti a na trhu práce. Realizace SCLLD MAS Český sever tak bude mít na 
horizontální téma rovnosti mužů a žen neutrální nebo přímo pozitivní dopad. 
 

3.5.2 Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny 
Strategie na obecné rovině podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového 
či etnického původu, náboženského vyznání, víry či světového názoru, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. Rovný přístup z hlediska pohlaví byl popsán výše. Rovné příležitosti pro 
všechny je daná celkovým pojetím socio-ekonomického rozvoje regionu, kterým chce MAS Český 
sever vytvořit podmínky pro integraci a inkluzi všech zdravotně, sociálně a kulturně či jinak 
minoritních či jinak znevýhodněných obyvatel regionu. SCLLD míří na zkvalitnění dopravní 
infrastruktury právě s ohledem na zvýšení bezpečnosti zdravotně hendikepovaných obyvatel. V 
podpoře sociálního podnikání je realizace projektů přímo podmíněna zapojením znevýhodněných 
cílových skupin do realizace projektu za účelem posílení jejich rovných příležitostí a nediskriminací na 
trhu práce. V projektech zaměřených na podporu kvality a dostupnosti vzdělávání je zohledňována 
bezbariérovost pro zdravotně postižené a inkluzivní vzdělávání. Komunitní centra budou budována za 
účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce ohrožených skupin. Projekty 
podpořené z preventivních opatření a bezpečnosti v rámci OPZ budou předcházet možné diskriminaci 
a kriminalitě cílových skupin. Realizace souhrnných opatření SCLLD MAS Český sever tak opět mají 
buď jednotlivě přímo pozitivní nebo celkově neutrální dopad na horizontální témata nediskriminace a 
rovných příležitostí pro všechny a Strategie plně toto téma zohledňuje. 
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3.5.3 Udržitelný rozvoj 
Toto téma je pro Strategii klíčové a význam tohoto horizontálního tématu je dán již tím, že hledisko 
udržitelného rozvoje je rovnou zakomponováno do vize MAS: „Český sever je prosperujícím 
regionem, který na principech udržitelného rozvoje vytváří podmínky pro kvalitní život místních 
obyvatel, zvyšuje svou atraktivnost pro návštěvníky a podporuje partnerství, spolupráci a inovace.“ 
Udržitelný rozvoj chápeme klasicky jako vyvážený rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální 
oblasti, a toto hledisko se rovnovážným způsobem uplatňuje při podpoře všech rozvojových aktivit, 
ať už na straně vlastních aktivit a projektů MAS nebo na straně konečných příjemců. Strategie tak má 
na plnění zásad udržitelného rozvoje jednoznačně pozitivní dopad.  
 

3.5.4 Specifická témata PRV (klima, inovace, životní prostředí). 
Klima: PRV uvádí, že klimatické změny lze snižovat objemem produkovaných emisí (CO₂, metan, 
amoniak, oxid dusíku), úsporou elektrické energie, či produkcí obnovitelných zdrojů energie, a že na 
klimatické změny lze reagovat buď přímo, například opatřeními k fixaci skleníkových plynů, nebo 
formou zvýšení odolnosti vůči rizikovým jevům - ztrátě biodiverzity, povodním, srážkám, krupobitím 
apod. Z fichí, zvolených k realizaci z PRV na základě analytické části a zjištěných potřeb v území, které 
mohou pomoci naplnit tyto předpoklady, lze konstatovat neutrální dopad na tato specifická témata.  
 

3.5.5 Inovace 
Inovace vyjadřuje změnu a novinky. V důsledku inovací dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů. 
Inovace vede ke zvyšování efektivity, k minimalizaci negativních dopadů na lidské zdraví a jednotlivé 
složky životního prostředí, k lepší organizaci práce a procesů a znamená zdokonalení či postupný 
vývoj daného produktu. SCLLD nastavuje v opatřeních podmínky a typy aktivit, které umožní podpořit 
inovativní záměry. Z fichí, realizovaných v rámci PRV, pak inovace budou umožňovat zejména 
Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Investice 
do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností, Sdílení zařízení a zdrojů a Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.  
 

3.5.6 Životní prostředí 
Strategie bude principiálně uplatňovat kritéria udržitelného rozvoje. Jedním ze 4 strategických cílů je 
zlepšit kvalitu životního prostředí, které zahrnuje 8 konkrétních opatření, z nichž dvě budou 
financována prostřednictvím OPŽP.  Dále lze říci, že všechny fiche vybrané k realizaci v rámci PRV 
budou mít buď přímý nebo nepřímý pozitivní dopad na zlepšování životního prostředí, ať již 
investicemi, které snižují energetickou náročnost a zvyšují efektivitu produkce, tak sdílením zařízení a 
zdrojů a horizontální a vertikální spoluprací mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů umožňující efektivněji pracovat se zdroji a nástroji  a tím pádem méně zatěžovat životní 
prostředí. Strategie tak bude mít v naprosté většině pozitivní dopad na životní prostředí, v ostatních 
případech neutrální. 
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Přílohy ke strategické části 

1. Přehled relevantních strategií 


