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1. Strategická část 

1.1. Mise 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj- MAS Český ráj a 

Střední Pojizeří je vytvořena jako základní podmínka pro možnost propojeného a integrovaného 

čerpání finančních prostředků z fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014-

2020. Tento rozvojový dokument analyzuje a vyhodnocuje silné a slabé stránky, problémy a potřeby 

území, určuje prvky, které mají rozvojový potenciál, a k tomu definuje konkrétní opatření. Strategie je 

zpracována v souladu s několika základními principy: 

- zapojení širokého okruhu místních aktérů do zpracování strategie, prohloubení a rozšíření místního 

partnerství 

- projednávání jednotlivých kroků při zpracování strategie komunitním způsobem s respektem k 

principům transparentnosti a demokratického rozhodování 

- zohlednění výsledků relevantních strategických dokumentů existujících na území MAS 

- respektování principů udržitelného rozvoje a rovnováhy jeho 3 stavebních pilířů (ekologického, 

ekonomického a sociálního) 

 

1.2. Vize 
Český RÁJ není nadsázkou, ale realitou. 

Ceníme si kvality, klidu, spolupráce, přírody, historie, krásy.  Plánujeme společně, rozhodujeme 

zodpovědně, konáme promyšleně, trvale se učíme.  Jsme hrdí na místo, kde žijeme; dobře se staráme 

o ně i o sebe navzájem. Vítáme příchozí a jsme otevření budoucnosti.    

 

1.3. Strategické oblasti a podoblasti 
Na základě zjištění v analytické části, názorů aktérů v území a veřejných projednání byly v rámci 

SCLLD pro území MAS vytvořeny 4 strategické oblasti. Oblasti představují logicky a tematicky 

vymezené oblasti, které přispějí k naplnění vize území. Každá strategická oblast je rozdělena na 

několik strategických podoblastí, které blíže specifikují téma strategické oblasti. Každá strategická 

oblast má přiřazen svůj strategický cíl a každá strategická podoblast svůj specifický cíl. V rámci CHKO 

Český ráj má MAS zájem spolupracovat s dalšími MAS ležícími v CHKO (MAS Achát, MAS Brána do 

Českého ráje) a se Správou CHKO v Turnově. 

Tabulka č. 1: Přehled strategických oblastí a podoblastí 

Strategická oblast Strategická podoblast 

č. název č. název 

1 Život v obcích 

1.1 Vzdělávání 

1.2 Kultura a sport 

1.3 Sociální služby a zdravotnictví 

1.4 Vztahy a spolupráce v obcích 

1.5 Bezpečnost osob a ochrana majetku v území, řešení 
krizových situací 

2 Hospodářský rozvoj 
2.1 Podnikání v obcích 

2.2 Lokální ekonomika 



 

4 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

2.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

2.5 Organizace a marketing cestovního ruchu 

3 Životní prostředí a péče o krajinu 

3.1 Péče o krajinu a zeleň 

3.2 Hospodaření s vodou, vodní toky a nádrže 

3.3 Zemědělství 

3.4 Lesnictví a myslivost 

3.5 Ekologická výchova a osvěta 

3.6 Územní plánování a rozvoj obcí 

4 Infrastruktura v území 

4.1 Silniční doprava 

4.2 Alternativní způsoby dopravy 

4.3 Vodohospodářská technická infrastruktura 

4.4 Ostatní technická infrastruktura 

4.5 Odpadové hospodářství 

4.6 Komunitně plánovaná péče o veřejná prostranství, 
zeleň a budovy ve veřejném zájmu 

 

Tabulka č. 2: Přehled strategických cílů a specifických cílů 

Strategický cíl Specifický cíl 

č. název č. název 

1 

Kvalitní a dostupná 
občanská 
vybavenost a 
aktivní a spokojení 
občané vytvářejí 
bohatý společenský 
život a dobré 
mezilidské vztahy 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní 
vzdělávání, odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná 
nabídka služeb mimoškolního a celoživotního vzdělávání 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní 
vyžití, široká nabídka kulturních a sportovních akcí včetně 
volnočasových aktivit pro děti a mládež, aktivní účast občanů na 
společenském dění, oživení a péče o hmotné i nehmotné kulturní 
dědictví 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně 
řízených sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce mezi vedením obcí, 
občany a místními subjekty a efektivní meziobecní i mezinárodní 
spolupráce vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích 

2 

Dobré podmínky 
pro podnikání, 
dostatečná nabídka 
pracovních 
příležitostí, kvalitní 
infrastruktura a 
služby v cestovním 
ruchu 

2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských 
subjektů a pracovních příležitostí s preferencí malých a středních 
firem, vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných profesí 

2.2 Prosperující a inovativní místní podnikatelské subjekty, které 
zpracovávají místní suroviny a zdroje a nacházejí uplatnění svých 
produktů a služeb v místě 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních 
obyvatel, včetně osob znevýhodněných na pracovním trhu 

2.4 Vyspělá infrastruktura a služby cestovního ruchu splňující 
požadavky všech skupin návštěvníků a přinášející užitek místním 
obyvatelům 

2.5 Inteligentní a efektivní organizace a marketing cestovního ruchu 
vedoucí k prodloužení turistické sezóny a rovnoměrnější distribuci 
návštěvníků v oblasti a spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu 

3 
Kvalitní životní 
prostředí, 

3.1 Efektivní péče o krajinu, zvyšování její ekologické stability a 
estetické hodnoty, vytváření příznivých podmínek pro místní 
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hospodaření v 
krajině v souladu s 
principy 
udržitelného 
rozvoje 

ekosystémy, kvalitní sídelní, silniční i krajinná zeleň, zachování 
prostupnosti krajiny 

3.2 Lepší retenční schopnost krajiny, kvalitní údržba a revitalizace 
vodních toků, nádrží 

3.3 Udržitelné způsoby zemědělského hospodaření, podpora místní 
produkce a jejího zpracování 

3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení druhové a věkové 
struktury lesních porostů, adekvátní stavy zvěře v krajině 

3.5 Obyvatelé chránící životní prostředí a krajinu 

3.6 Územní plán umožňující rozvoj obcí, dostupné kvalitní bydlení a 
stavby potřebné pro život na venkově, chránící životní prostředí 

4 

Kvalitní dopravní a 
technická 
infrastruktura, 
vyhovující dopravní 
obslužnost, 
fungující udržitelný 
systém 
odpadového 
hospodářství, 
upravená a 
fungující veřejná 
prostranství a 
budovy ve 
veřejném zájmu 

4.1 Kvalitní síť silnic, místních a účelových komunikací a doplňkových 
staveb (mostky, propustky, příkopy) a parkovišť, umožňující 
dobrou prostupnost území 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a 
na ní napojená, dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a 
pěších tras, vytvářející alternativu k silniční dopravě 

4.3 Dostatečně kvalitní a kapacitní síť vodovodů a kanalizací, 
udržitelný systém zásobování pitnou vodou a likvidace 
splaškových vod 

4.4 Funkční sítě plynovodů a centrálního zásobování teplem, 
všeobecně dostupné telekomunikační a datové sítě, funkční 
veřejné osvětlení pokrývající zastavěné území, podpora realizace 
úspor energie a malých obnovitelných zdrojů 

4.5 Fungující systém odpadového hospodářství včetně zařízení na 
likvidaci odpadů, podporující snižování množství, třídění a zpětné 
využití / recyklaci odpadů 

4.6 Rekonstruovaná a upravená veřejná prostranství a budovy ve 
veřejném zájmu se zajištěnou dlouhodobou péčí a využitím a 
sníženými provozními náklady 

 

V následujících tabulkách jsou v souladu s metodikou uvedeny pro každý strategický cíl jeden 

strategický indikátor a pro každý specifický cíl jeden specifický indikátor. Tyto indikátory nejsou 

závazné, slouží pouze pro MAS pro monitoring realizace strategie. 
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Tabulka č. 3: Strategický indikátor a specifické indikátory příslušející pod strategický cíl 1 

Strategický cíl Specifický cíl   
strategický / specifický indikátor č. název č. název 

1 
Kvalitní a dostupná občanská vybavenost a 
aktivní a spokojení občané vytvářejí bohatý 
společenský život a dobré mezilidské vztahy 

    Počet podpořených projektů na podporu 
života v obcích 

    

1.1 
Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní 
vzdělávání, odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka 
služeb mimoškolního a celoživotního vzdělávání Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

1.2 

Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití, 
široká nabídka kulturních a sportovních akcí včetně volnočasových aktivit 
pro děti a mládež, aktivní účast občanů na společenském dění, oživení a 
péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví 

Počet revitalizovaných památkových 
objektů 

1.3 
Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 

1.4 
Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce mezi vedením obcí, občany a 
místními subjekty a efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráce 
vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

Počet podpořených akcí na podporu 
vztahů a spolupráce v obcích 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích 
Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS 
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Tabulka č. 4: Strategický indikátor a specifické indikátory příslušející pod strategický cíl 2 

Strategický cíl Specifický cíl   
strategický / specifický indikátor č. název č. název 

2 
Dobré podmínky pro podnikání, dostatečná 
nabídka pracovních příležitostí, kvalitní 
infrastruktura a služby v cestovním ruchu 

    Počet podpořených projektů na podporu 
hospodářského rozvoje 

    2.1 
Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských 
subjektů a pracovních příležitostí s preferencí malých a středních firem, 
vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných profesí Počet podniků pobírajících podporu 

  
2.2 

Prosperující a inovativní místní podnikatelské subjekty, které 
zpracovávají místní suroviny a zdroje a nacházejí uplatnění svých 
produktů a služeb v místě 

Počet podpořených projektů na podporu 
lokálních výrobků a služeb 

  
2.3 

Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, 
včetně osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Celkový počet účastníků 

  
2.4 

Vyspělá infrastruktura a služby cestovního ruchu splňující požadavky 
všech skupin návštěvníků a přinášející užitek místním obyvatelům Počet podpořených projektů na podporu 

infrastruktury cestovního ruchu 

  
2.5 

Inteligentní a efektivní organizace a marketing cestovního ruchu vedoucí 
k prodloužení turistické sezóny a rovnoměrnější distribuci návštěvníků v 
oblasti a spolupráci mezi aktéry cestovního ruchu 

Počet podpořených projektů na podporu 
organizace a marketingu cestovního 
ruchu 
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Tabulka č. 5: Strategický indikátor a specifické indikátory příslušející pod strategický cíl 3 

Strategický cíl Specifický cíl   
strategický / specifický indikátor č. název č. název 

3 
Kvalitní životní prostředí, hospodaření v krajině v 
souladu s principy udržitelného rozvoje 

    
Počet podpořených projektů na podporu 
péče o životní prostředí a krajinu 

    3.1 
Efektivní péče o krajinu, zvyšování její ekologické stability a estetické 
hodnoty, vytváření příznivých podmínek pro místní ekosystémy, kvalitní 
sídelní, silniční i krajinná zeleň, zachování prostupnosti krajiny 

Počet podpořených projektů v oblasti 
péče o krajinu a zeleň 

  
3.2 

Lepší retenční schopnost krajiny, kvalitní údržba a revitalizace vodních 
toků, nádrží 

Počet podpořených projektů v oblasti 
hospodaření s vodou 

  
3.3 

Udržitelné způsoby zemědělského hospodaření, podpora místní 
produkce a jejího zpracování Počet podpořených podniků / příjemců 

  
3.4 

Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení druhové a věkové struktury 
lesních porostů, adekvátní stavy zvěře v krajině Počet podpořených operací (akcí) 

  
3.5 Obyvatelé chránící životní prostředí a krajinu 

Počet podpořených projektů z oblasti 
ekologické výchovy a osvěty 

  
3.6 

Územní plán umožňující rozvoj obcí, dostupné kvalitní bydlení a stavby 
potřebné pro život na venkově, chránící životní prostředí Počet schválených územních plánů 
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Tabulka č. 6: Strategický indikátor a specifické indikátory příslušející pod strategický cíl 4 

Strategický cíl Specifický cíl   
strategický / specifický indikátor č. název č. název 

4 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura, 
vyhovující dopravní obslužnost, fungující 
udržitelný systém odpadového hospodářství, 
upravená a fungující veřejná prostranství a 
budovy ve veřejném zájmu 

    
Počet podpořených projektů na podporu 
infrastruktury v území 

    4.1 
Kvalitní síť silnic, místních a účelových komunikací a doplňkových staveb 
(mostky, propustky, příkopy) a parkovišť, umožňující dobrou prostupnost 
území 

Počet podpořených projektů v oblasti 
infrastruktury silnic 

  
4.2 

Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a na ní 
napojená, dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras, 
vytvářející alternativu k silniční dopravě 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

  
4.3 

Dostatečně kvalitní a kapacitní síť vodovodů a kanalizací, udržitelný 
systém zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod 

Počet akcí na zlepšení vodohospodářské 
technické infrastruktury 

  
4.4 

Funkční sítě plynovodů a centrálního zásobování teplem, všeobecně 
dostupné telekomunikační a datové sítě, funkční veřejné osvětlení 
pokrývající zastavěné území, podpora realizace úspor energie a malých 
obnovitelných zdrojů 

Počet akcí na zlepšení ostatní technické 
infrastruktury 

  
4.5 

Fungující systém odpadového hospodářství včetně zařízení na likvidaci 
odpadů, podporující snižování množství, třídění a zpětné využití / 
recyklaci odpadů 

Počet akcí na zlepšení systému 
odpadového hospodářství 

  
4.6 

Rekonstruovaná a upravená veřejná prostranství a budovy ve veřejném 
zájmu se zajištěnou dlouhodobou péčí a využitím a sníženými 
provozními náklady 

Počet podpořených budov ve veřejném 
zájmu 
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1.3.1. Strategická oblast: Život v obcích  
 

1. Strategická oblast: Život v obcích 

Strategický cíl: Kvalitní a dostupná občanská vybavenost a aktivní a spokojení občané vytvářejí 

bohatý společenský život a dobré mezilidské vztahy 

Na území MAS leží 40 obcí; pro území je typická rozdrobená sídelní struktura, v níž převažují malé a 

velmi malé obce. Žije zde asi 41 000 obyvatel, jejichž počet mírně roste zejména migrací; v území se 

pravděpodobně projevují suburbanizační tendence (přesun obyvatel z větších sídel do malých obcí v 

blízkém sousedství).  

Území MAS má horší věkovou strukturu obyvatel (více seniorů, méně dětí) než Česká republika. Roste 

počet vysokoškolsky i středoškolsky vzdělaných obyvatel, klesá podíl obyvatel se základním 

vzděláním.   

Většina obyvatel žije v rodinných domech; pro území je typické vysoké zastoupení nemovitostí 

využívaných k rekreaci jako objekty tzv. druhého bydlení. 

Ačkoli území MAS je typickým venkovským prostorem, nároky obyvatel na vybavenost obcí, 

dostupnost služeb apod. se neliší od obyvatel měst. Za samozřejmou součást vysokého životního 

standardu je považována harmonická venkovská krajina a bezpečný život v obcích. 

Pro udržení a zvýšení atraktivity území MAS pro trvale bydlící obyvatele je třeba zajistit nabídku 

kvalitního a dostupného vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel, příležitosti pro kulturní a 

společenské vyžití a sport, dostupné sociální a zdravotní služby. Důležité je zodpovědné a efektivní 

řízení obcí, meziobecní spolupráce a zajištění bezpečnosti obyvatel i majetku.  

 

1.1. Podoblast: Vzdělávání  

Specifický cíl: Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 

odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka služeb mimoškolního a celoživotního 

vzdělávání 

Zabezpečení kvalitní nabídky vzdělávání v mateřských a základních školách je nezbytným 

předpokladem udržení zejména mladých rodin na venkově.  

Mateřské školy existují v 18 obcích; inovativním přístupem k předškolnímu vzdělávání se vyznačuje 

tzv. lesní mateřská škola provozovaná v autokempu Sedmihorky. Pouze v šesti obcích (Turnov, 

Mnichovo Hradiště, Dolní Bousov, Sobotka, Kněžmost a Žďár) funguje základní škola s devíti ročníky; 

šest základních škol má pouze 1. stupeň. V Turnově a Mnichově Hradišti je k dispozici gymnázium, v 

Loukovci střední odborné učiliště; výjimečnou nabídkou v území je střední uměleckoprůmyslová škola 

v Turnově nabízející vzdělání v oblasti šperkařství, kovorytectví a zpracování drahých kamenů. 

Možnost navštěvovat základní uměleckou školu mají děti v Turnově, Mnichově Hradišti, v Kněžmostě 

a v Sobotce. Nárůst počtu dětí v mateřských a základních školách v současné době je pouze dočasný; 
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existence škol zejména v menších obcích je v budoucnu ohrožena, se všemi nepříznivými dopady do 

života obcí a jejich obyvatel (zvýšená dojížďka za vzděláním, méně kontaktu s vrstevníky v obci i s 

prostředím obce jako takové, pokles počtu pracovních příležitostí v místě, ztráta komunitního 

potenciálu školy apod.). Důležitá je nejen dostupnost, ale také kvalita vzdělávání. Nevyhovující je 

rovněž stavebně – technický stav některých vzdělávacích subjektů vč. zajištění bezbariérovosti. 

Nabídka různých vzdělávacích kurzů je v MAS velmi omezená. Počítačové kurzy se nabízejí jen v 

Turnově, jazykové v Turnově, Mnichově Hradišti a Ptýrově a řemeslné a umělecké v Turnově a 

Mnichově Hradišti. 

Pro zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání je třeba udržet dobrou kvalitu budov a vybavení 

škol; zkušení a kvalifikovaní pedagogové poskytují žákům kvalitní vzdělávání a školy jsou vnímány 

jako bezpečné a příjemné;  škola je pro obec nejen vzdělávacím zařízením, ale též prostorem 

využitelným pro mimoškolní komunitní aktivity (kulturní, vzdělávací, společenské, sportovní). Pro 

občany je dostupné celoživotní vzdělávání.  

Synergický efekt lze očekávat zejména ve spojení s podoblastmi 4.2 (alternativní způsoby dopravy – 

dostupnost škol a dalších příležitostí ke vzdělávání veřejnou dopravou), 4.4 (ostatní technická 

infrastruktura), obecněji pak podoblastmi 2.1 – 2.3 (pracovní místa a podnikání jako výsledek lepší 

připravenosti díky vzdělávání) a 3.5 (EVVO). Pro účely vzdělávání lze využít i budovy ve veřejném 

zájmu (4.6). Vzdělávání v cestovním ruchu (2.5) má vazbu i na celoživotní vzdělávání. 

Opatření: 

1.1.1  Investice do budov, zařízení a vybavení škol všech stupňů a základních uměleckých škol s 

cílem zlepšení uživatelského komfortu, snížení nákladů na provoz, úspory vody a energií apod.; 

důležitá je dlouhodobá udržitelnost a efektivita provozu 

1.1.2  Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školských zařízení  

1.1.3  Rozvoj programů mimoškolního a celoživotního vzdělávání 

1.1.4  Podpora komunikace a spolupráce škol, obcí a zaměstnavatelů v území 

1.1.5  Podpora komunitní role škol a multifunkčního využívání školních budov a prostor 

1.1.6  Rozvoj moderních, alternativních forem vzdělávání  

1.1.7  Podpora integračních a inkluzivních programů pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a ze sociálně slabých rodin na všech stupních škol i v oblasti celoživotního vzdělávání 

1.1.8  Podpora schopnosti školských zařízení všech typů administrovat projekty financované z 

veřejných i soukromých finančních zdrojů 

 

1.2. Podoblast: Kultura a sport  

Specifický cíl: Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití, široká 

nabídka kulturních a sportovních akcí včetně volnočasových aktivit pro děti a mládež, aktivní účast 

občanů na společenském dění, oživení a péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví 

Vybavení obcí kulturními zařízeními je celkově nedostatečné;  ve 12 obcích chybí knihovna, zcela bez 

kulturních zařízení je 5 obcí. Kulturní domy nebo společenské sály jsou k dispozici ve 23 obcích, 

muzea a různé typy expozic se nacházejí v 8 obcích a zajišťují uchování prvků hmotného i 
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nehmotného kulturního dědictví. V Turnově, Sobotce a Mnichově Hradišti se nacházejí divadelní sály; 

kina fungují v Turnově a Mnichově Hradišti.   

Nejčetnějšími spolky v území jsou myslivecká sdružení, organizace Českého rybářského svazu, 

zahrádkáři a sbory dobrovolných hasičů, dále hudební kapely, divadelní a pěvecké spolky. Kromě 

místních kulturních a společenských akcí (plesy, masopustní průvody, dětské dny, čarodějnice apod.) 

se v území konají akce regionálního a nadregionálního významu (Šrámkova Sobotka, Dvořákův 

festival, Folková noc, Sedmihorské léto, Valečovské kulturní léto). 

Sportovní zařízení (dětské hřiště, víceúčelové hřiště, fotbalové a tenisové hřiště, tělocvična apod.) je k 

dispozici ve 37 obcích. V území je 7 koupališť, 3 kluziště, 3 sportovní stadiony a 1 krytý bazén.  

Nejběžnějšími sportovními oddíly v obcích jsou místní sdružení Sokola. V obcích se konají hasičské 

soutěže, turnaje ve fotbale, nohejbale, volejbale, stolním tenise a tenise a také turistické pochody a 

běžecké závody a také soutěže v jezdectví. Nejvýznamnější sportovní akcí v MAS je atletický 

Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově a běžecký závod Mnichovohradišťská pětadvacítka. V Dolním 

Bousově se pořádá Mistrovství ČR v autokrosu a v Ptýrově Mistrovství ČR v parkurovém skákání. 

Území MAS se vyznačuje vysokým zastoupením kulturních a historických objektů – je zde 6 národních 

kulturních památek, 2 vesnické památkové rezervace, 2 vesnické památkové zóny, 3 městské 

památkové zóny, 20 dalších významných památek a množství drobných, zejména sakrálních památek 

v krajině. Toto hmotné kulturní dědictví se však mnohdy nachází v nevyhovujícím stavu.  

Pro zachování a zlepšení nabídky kulturních, sportovních a společenských aktivit je třeba starat se o 

potřebné technické zázemí a vybavení, podporovat činnost spolků a zapojení obyvatel do života obcí. 

Součástí atraktivity pro místní obyvatele i návštěvníky je místní kulturní a historické dědictví, o které je 

třeba pečovat. 

Oblast kultury a sportu úzce souvisí s oblastí cestovního ruchu (podoblasti 2.4, 2.5 – využití místního 

kulturního dědictví), na což má návaznost i podpora regionálních výrobků (podoblast 2.2). Zřejmá je 

také souvislost s dopravní dostupností (podoblasti 4.1 a 4.2) a vztahy a spoluprací v obcích (1.4). Díky 

sociálnímu začlenění (1.3) se do společenského života mohou zapojit i dříve společensky 

handicapované skupiny občanů. Pro účely společenského vyžití lze využít i veřejné prostory a budovy 

(4.6). 

Opatření: 

1.2.1  Investice do budov, zařízení, vybavení a související infrastruktury potřebné pro činnost 

spolků, pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel i návštěvníků a pro volnočasové aktivity, s důrazem na 

efektivitu a trvalou udržitelnost provozu   

1.2.2  Podpora činnosti spolků, pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí; posilování 

vzájemné komunikace, informovanosti a spolupráce; pomoc s administrativním a organizačním 

zajištěním dotační a grantové podpory z veřejných i soukromých zdrojů  

1.2.3  Inventarizace, uchování a obnova prvků místního hmotného i nehmotného kulturního a 

historického dědictví; interpretace místního dědictví pro místní obyvatele i návštěvníky  

1.2.4  Podpora aktivního zapojení občanů do života obce, dobrovolnictví, komunitní plánování 

1.2.5  Podpora duchovního života v obcích a komunitních aktivit církví a církevních zařízení  
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1.2.6  Zvyšování informovanosti obyvatel i návštěvníků o místním přírodním, kulturním a 

historickém dědictví a jeho propagace  

 

1.3. Podoblast: Sociální služby a zdravotnictví 

Specifický cíl: Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených sociálních a 

zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Dostupnost sociálních a zdravotních služeb v území lze charakterizovat jako nedostačující. V území je 

k dispozici 7 domů s pečovatelskou službou, mateřská centra pracují ve čtyřech obcích. Ostatní 

sociální služby existují pouze v Turnově příp. v Mnichově Hradišti. Na území MAS neexistuje dětský 

domov, nízkoprahové centrum nebo ústav sociální péče pro mládež, citelná je absence i dalších 

sociálních zařízení, jako domov se zvláštním režimem (pro psychotiky, osoby se závislostmi a 

demencí), azylové bydlení, nízkoprahová centra a kapacity pro umístění bezdomovců (hlavně mužů). 

Je zde nedostatek sociálních bytů. Nedostatečná je informovanost o službách pro závislé a jejich 

rodiny. V území chybí pobytová i terénní odlehčovací péče a terénní sociální služby pro rodiny s 

dětmi. 

Do sféry sociálních služeb patří i programy a činnosti na prevenci sociálně patologických jevů a 

kriminality zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Zásadní roli zde hrají preventivní programy ve 

školách a další formy vzdělávání pro veřejnost i skupiny s rizikovým chováním a ohrožené sociálním 

vyloučením. Nezbytné je zabránit vzniku dalších sociálně vyloučených lokalit a zavést komplexní 

sociální práci v místech koncentrace sociálně-patologických jevů.  

V souvislosti se stále rostoucím tlakem na produktivitu práce a vysoké pracovní nasazení stoupá 

potřeba sladění pracovního života a péče o rodinu, kde mohou napomoci různé formy prorodinných 

opatření (dětské skupiny v podnicích, individuální péče o děti, dětské kluby apod.). 

Ordinace praktického lékaře je k dispozici v Turnově, Mnichově Hradišti, Dolním Bousově, Sobotce, 

Kněžmostu, Žďáru a Karlovicích; v Ktové a Troskovicích je ordinace otevřena jen 1x měsíčně. Ordinace 

dětského lékaře, gynekologa a stomatologa existují v 5 největších obcích - Turnově, Mnichově 

Hradišti, Dolním Bousově, Sobotce a Kněžmostu. Lékaři specialisté ordinují jen v Turnově, Mnichově 

Hradišti a Dolním Bousově, také lékárny jsou k dispozici jen v největších obcích. V Turnově je 

nemocnice, v Mnichově Hradišti poliklinika a LDN.  Záchrannou službu zajišťují pracoviště v Turnově a 

Mnichově Hradišti. Většina obyvatel proto musí i za základními zdravotními službami dojíždět. 

Lze důvodně předpokládat, že v souvislosti se stárnutím populace se budou nároky na zajištění 

zdravotních a sociálních služeb dále zvyšovat. 

Pro překonání výše uvedených nedostatků je třeba zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotnických a 

sociálních služeb a služeb na pomezí sociální a zdravotní péče, podporovat vzdělávání pracovníků 

zdravotnických a sociálních služeb, spolupráci obcí a organizací při zajištění zdravotnických a 

sociálních služeb, a terénní péči. Speciální pozornost je třeba věnovat a široké spektrum opatření 

přijmout ve vztahu ke skupinám osob ohroženým nebo postiženým sociálním vyloučením, osobám s 

rizikovým chováním a různými druhy závislostí, zamezit je třeba vzniku sociálně vyloučených lokalit. 
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U prevence sociálně patologických jevů existuje synergie s podoblastí 1.5 (restrikce sociálně 

patologických jevů). Synergického efektu lze rovněž dosáhnout ve spojení s podoblastmi 4.2 

(dostupnost sociálních a zdravotních služeb veřejnou dopravou) a částečně též 1.4 (komunikace a 

spolupráce v obcích k vytvoření efektivní sítě sociálních a zdravotních služeb) a 1.2 (sociální inkluze 

díky činnosti spolků, využití dobrovolnictví). Poskytování sociálních a zdravotních služeb a 

problematika sociálního začleňování souvisí též s podoblastmi 2.1 – 2.3 (podnikání a pracovní místa).  

Pro účely sociálních služeb a zdravotnictví lze využít i veřejné budovy (4.6). 

Opatření: 

1.3.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a 

jejich vybavení 

1.3.2  Podpora všech druhů terénní péče, vč. neformální a sdílené péče 

1.3.3  Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních zařízení s cílem zlepšení dostupnosti služeb pro 

klienty; provázání služeb do efektivního, uživatelsky příjemného systému, rozvoj síťování služeb 

1.3.4  Zvýšení informovanosti obyvatel o zdravotních a sociálních službách všech druhů, zejména se 

zřetelem na skupiny obyvatel ohrožené exkluzí 

1.3.5  Vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zvyšování profesionality, poradenství 

1.3.6 Podpora služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení, sociálního 

poradenství a vzdělávání, komunitní sociální práce a sociálního/ dostupného/ podporovaného/ 

prostupného bydlení 

1.3.7 Podpora prorodinných opatření 

1.3.8  Podpora prevence v oblasti kriminality, závislostí (drogy, hráčství apod.) a dalších sociálně 

patologických jevů – preventivní programy a vzdělávání ve školách, pro občany, pro skupiny obyvatel 

s rizikovým chováním a ohrožené sociálním vyloučením a v sociálně vyloučených lokalitách 

 

1.4. Podoblast: Vztahy a spolupráce v obcích 

Specifický cíl: Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce mezi vedením obcí, občany a místními 

subjekty a efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráce vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

Zájem občanů o věci veřejné, kvalitní komunikace a spolupráce v obci a zodpovědné, kvalitní řízení 

obce jsou důležitými předpoklady zdravého fungování a udržitelného rozvoje na obecní úrovni.  

Dostupnost informací je zajišťována webovými stránkami, tištěnými obecními zpravodaji (které ale 

vydává pouze 15 obcí, v různém rozsahu a četnosti); ve 24 obcích funguje obecní rozhlas. Kroniku 

vede pravidelně 26 obcí.  Dostupnost informací je obecně hodnocena jako dostatečná („kdo chce, ten 

se dozví“).  

Pro území MAS je důležitá meziobecní a regionální spolupráce. Nejvíce členů v území má Sdružení 

Český ráj – dobrovolné sdružení právnických osob založené za účelem přispět k rozvoji turistického 

regionu Český ráj především v oblasti cestovního ruchu. Dále v území existují dva dobrovolné svazky 

obcí (Drábské světničky, Střední Pojizeří) a mikroregion Český ráj.  Tři obce jsou členy Sdružení obcí 

Libereckého kraje. 



 

15 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

Existence a činnost MAS je hodnocena převážně kladně.  Je kvalitně vedena, informace jsou dobře 

dostupné, rozhodovací procesy transparentní; žádoucí je posílení komunitní role MAS a posílení 

podpory pro malé a střední místní podnikatele a neziskové organizace.  

Zejména pro malé obce je ohrožením nepřiměřená administrativní náročnost spojená s čerpáním 

dotací. 

V rámci obecní, meziobecní a regionální spolupráce je třeba podporovat efektivní komunikaci včetně 

příležitostí k osobnímu setkávání, zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů, 

zlepšení kvality řízení obcí a pomoc zejména malým obcím s rostoucí administrativní zátěží. 

Silná vazba existuje s podoblastmi 3.6 (zvýšení participace obyvatel při tvorbě obecních rozvojových 

dokumentů) a 4.6 (zapojení veřejnosti do koncepce využití veřejných budov a prostor). Synergie je 

zřejmá i s podoblastí 4.4 (ostatní technická infrastruktura – zabezpečení pokrytí území sítěmi pro 

elektronickou komunikaci a sítěmi mobilních operátorů), 2.4 a 2.5 (spolupráce na infrastruktuře a 

organizaci cestovního ruchu v území), 2.1 (spolupráce při vytváření podmínek pro podnikání), 3.1 

(spolupráce při péči o krajinu) a s podoblastí 1.2 (posilování sociálního kapitálu jako výsledek zapojení 

obyvatel do veřejného dění v obcích a činnosti spolků). 

Opatření: 

1.4.1  Posilování regionální, meziobecní a mezinárodní komunikace a spolupráce (informační a 

komunikační systémy, setkávání, společné plánování a příprava projektů apod.) 

1.4.2  Zkvalitňování procesu řízení obcí, vzdělávání a poradenství pro vedení obcí, transparentnost a 

otevřenost veřejné správy, elektronizace veřejné správy, sdílení příkladů dobré praxe 

1.4.3  Podpora zapojování občanů do plánovacích a rozhodovacích procesů, podpora 

mezisektorové spolupráce na místní i regionální úrovni 

1.4.4  Pomoc zejména menším obcím s rostoucí administrativou (čerpání dotací, projektový a 

finanční management, územní plánování apod.) 

 

1.5. Podoblast: Bezpečnost osob a ochrana majetku v území, řešení krizových situací   

Specifický cíl: Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích 

Úroveň kriminality na území MAS lze hodnotit jako podprůměrnou (navzdory vysoké atraktivitě pro 

cestovní ruch, která je obvykle spojena s nárůstem kriminality). Obvodní oddělení Policie ČR existují v 

Mnichově Hradišti, Turnově a Sobotce a vykonávají působnost i pro obce ve svém okrsku. Městská 

policie je zřízena v Mnichově Hradišti a v Turnově, v těchto městech je i kamerový dohlížecí systém. 

Sbory dobrovolných hasičů působí ve 37 obcích. 

Záplavová území jsou lokalizována podél Jizery; v hranicích stoleté vody leží významné části Turnova 

(většinou průmyslové a sportovní plochy). V dalších lokalitách záplavové zóny stoleté vody z Jizery, 

Mohelky, Kněžmostky, Libuňky a Mukařovského potoka někdy zasahují větší oblasti, ale mimo 

obytnou zástavbu. 

Pro udržení nízké míry kriminality a zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku je žádoucí posilovat 

prvky pasivní ochrany, zabezpečit fungování výstražných protipovodňových, protipožárních a 
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informačních telekomunikačních systémů, zkvalitnit technické zázemí, vybavení a spolupráci všech 

složek integrovaného záchranného systému.   

Existuje synergie v oblasti restrikce sociálně patologických jevů s oblastí sociálních služeb (1.3). S 

ochranou proti povodním souvisí celá oblast 3 Životní prostředí a péče o krajinu, s různými 

informačními a varovnými systémy a problematikou IZS pak adekvátní zajištění technickou 

infrastrukturou (4.3 a 4.4). 

Opatření: 

1.5.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba prostor a vybavení pro všechny složky 

integrovaného záchranného systému  

1.5.2  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba kamerových systémů, prvků pasivní ochrany, 

výstražných protipovodňových, protipožárních a informačních telekomunikačních systémů 

1.5.3  Komunikace a spolupráce obcí a složek IZS 

 

1.3.2. Strategická oblast: Hospodářský rozvoj 
 

2. strategická oblast: Hospodářský rozvoj  

Strategický cíl: Dobré podmínky pro podnikání, dostatečná nabídka pracovních příležitostí, kvalitní 

infrastruktura a služby v cestovním ruchu 

Hospodářství je motorem rozvoje každé společnosti. Celá oblast má poměrně dobré předpoklady pro 

ekonomický rozvoj. Oblast má výhodnou dopravní polohu blízko hlavních dopravních tahů do Prahy, 

Liberce a Hradce Králové. V celé MAS rovněž dochází k růstu počtu obyvatel. Míra nezaměstnanosti 

byla k poslednímu měřenému datu (prosinec 2011) podprůměrná, a to především v okrese Mladá 

Boleslav. Pouze ve vzdělanostní struktuře je podprůměrné zastoupení vysokoškoláků, více jsou ale 

zastoupeni lidé se středoškolským vzděláním. 

Nejvíce ekonomických subjektů je z oblasti velko a maloobchodu a oprav motorových vozidel, 

nadprůměrně jsou ale zastoupeny subjekty ze zpracovatelského průmyslu.  Nejvýznamnějšími 

zaměstnavateli jsou průmyslové podniky převážně z automobilového průmyslu, významné jsou ale i 

některé strojírenské, stavební a sklářské firmy, což potvrzuje i celková vysoká zaměstnanost v 

průmyslu. Nejvýznamnějším ekonomickým centrem v MAS je Turnov, s odstupem následovaný 

Mnichovým Hradištěm. Pro celou oblast má zásadní vliv existence automobilky Škoda auto a.s. v 

Mladé Boleslavi, která sama a na ní navázaná síť subdodavatelů poskytuje zaměstnání významné 

části zdejších obyvatel. Mladá Boleslav je tak nejvýznamnějším centrem pracovní dojížďky. Ve většině 

obcí je naopak nabídka pracovních příležitostí velmi omezená a většina obyvatel musí za prací 

vyjíždět a obce se tak stávají jen „noclehárnami“. Vysoká závislost na jednom ekonomickém odvětví, 

jemuž dominuje jeden významný subjekt, může být do budoucna významným zdrojem nestability a 

nejistoty. Vyšší podnikatelské aktivitě doposud brání složitá administrativa a byrokracie, vzniku 

pracovních míst pak nepomáhá demotivující systém podpory nezaměstnaných.  

Cestovní ruch jako v oblasti velmi významné ekonomické odvětví využívající vysoké atraktivity území 

je zasažen některými negativy, mezi něž patří chybějící spolupráce a naopak vzájemná konkurence 
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jednotlivých aktérů cestovního ruchu, velká turistická přetíženost jádrové oblasti Českého ráje a 

nevyužívané okraje a doposud nedostatečná kvalita nebo i absence některých služeb. 

Pro zlepšení ekonomického výkonu oblasti je nutné se zaměřit na soubor integrovaných opatření, 

které povedou ke zlepšení podmínek pro vlastní podnikání a vzniku širokého portfolia pracovních míst. 

Vzhledem k vysoké závislosti pracovního trhu na automobilovém průmyslu je nutné posílit lokální 

ekonomiku ve formě místní výroby, kterou lze vhodně navázat i na oblast cestovního ruchu. V oblasti 

cestovního ruchu je nutný hlavně růst kvality služeb, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými aktéry a 

potlačení velké geografické i časové nerovnováhy v rozmístění návštěvníků.  

 

2.1. Podoblast: Podnikání v obcích  

Specifický cíl: Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských subjektů a 

pracovních příležitostí s preferencí malých a středních firem, vč. živnostníků, podomácké výroby a 

řemeslných profesí 

Prosperující a stabilní podnikatelský sektor je základním stavebním prvkem celé ekonomiky státu i 

regionu. Zajišťuje více než polovinu pracovních míst a ve firemním sektoru pak nadpoloviční většinu 

tržeb a výkonů. Výhodou tohoto sektoru je vysoká schopnost přizpůsobit se změnám ekonomického 

prostředí, jeho konkurenceschopnosti pomáhá i průměrně nižší úroveň mezd. Přes nesporně pozitivní 

přínos pro ekonomiku ale čelí malé a střední podniky řadě problémů. K nejdůležitějším patří 

významné překážky pro rozjezd podnikání, kde podnikatelé nejčastěji zmiňují přebujelou byrokracii, 

neustálou změnu legislativních předpisů, nepřehlednost celého podnikatelského prostředí, ale i 

slabou vymahatelnost práva. Problémem je i přenášení kontrolní činnosti na podnikatele (ručení za 

DPH neodvedené poskytovatelem plnění, kontrola účtů, na které posílají peníze). Významná je rovněž 

počáteční finanční zátěž (zajištění prostor a výrobních prostředků pro podnikání, zajištění mezd a 

nutnost platit zdravotní a sociální pojištění, špatný přístup k úvěrům). Specifickým problémem 

českého podnikatelského prostředí je druhotná platební neschopnost, která ohrožuje celý 

podnikatelský sektor. Pro zaběhnuté podnikání bývají hlavními problémy nedostatek zakázek, vysoká 

konkurence a nedostatek spolehlivých zaměstnanců. Průvodním logickým jevem sektoru malých a 

středních podniků je průměrná nižší produktivita práce ve srovnání se sektorem velkých podniků. 

Již výše zmíněným problémem je malá dostupnost ploch pro podnikání. Ze získaných dat vyplývá, že 

pouze v Turnově se nachází jedna lokalita greenfield určená pro rozvoj podnikání, která je již z více 

než 85 % zaplněna. Na celém území MAS existuje řada nevyužívaných objektů brownfields, které jsou 

především pozůstatkem zaniklé zemědělské nebo průmyslové výroby. Překážkou jejich opětovného 

využití jsou hlavně vysoké finanční náklady na jejich revitalizaci, nejasné majetkové a právní vztahy 

nebo nevýhodná dopravní poloha. Velkým problémem území je naprosto nedostatečné zmapování 

těchto lokalit na území Středočeského a Královéhradeckého kraje, kde existuje pouze starší neveřejný 

výzkum Czechinvestu. Počet a stav lokalit brownfields přitom podléhá poměrně rychlým změnám. 

Především v malých obcích MAS je patrná absence podnikatelských subjektů, schází zde i některé 

řemeslné profese, podomácká výroba a některé živnosti. V 9 obcích neexistuje ani obchod s 

potravinami. Obce rovněž nemají ucelený přehled o tom, jaké služby u nich podnikatelé nabízí. 
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Samostatnou kapitolou rozvoje podnikatelského sektoru, ale i celé ekonomiky je nutné posílení role 

vědy a výzkumu v podnikání, zlepšení spolupráce s poskytovateli vědy a výzkumu, zrychlení zavádění 

inovací a ochrana a podpora duševního vlastnictví. V regionu je dosud slabé zastoupení firem s 

vazbou na vědu a výzkum a s inovačním potenciálem. 

Pro zlepšení podmínek pro podnikání jsou nutná legislativní a další opatření prováděná ze státní 

úrovně, které MAS nemůže nijak ovlivnit, pouze se prostřednictvím zastřešujících organizací (Svaz 

měst a obcí, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Agrární komora) zasazovat o jejich 

zavedení. Z místní úrovně je nutné vzájemně integrovanými opatřeními zlepšit podmínky pro 

podnikání a posílit konkurenceschopnost místních malých a středních podniků včetně začínajících 

podnikatelů (zajištění prostor např. formou inkubátorů, informovanost, marketing, společná 

propagace, poradenství a vzdělávání, podpora nákupu technologického vybavení firem a zavádění 

inovací, podpora spolupráce podnikatelů se sektorem vědy a výzkumu). Důležité je rovněž zmapování 

stávajících nevyužívaných ploch pro podnikání (brownfields) a jejich revitalizace a příprava a výstavba 

nových ploch pro podnikání ve vhodných lokalitách. 

Podpora podnikání je oblastí, která má synergický dopad nebo logickou souvislost s většinou 

ostatních oblastí. Silná vazba existuje s podoblastmi 2.2 (podpora podniků má pozitivní vliv i na 

produkci lokálních výrobků a služeb) a 2.3 (opatření na podporu podniků a zvýšení zaměstnanosti se 

vzájemně výhodně podporují). Synergický efekt lze očekávat i se segmentem cestovního ruchu (2.4 a 

2.5). Na rozvoj podnikání má významný vliv stav dopravní (4.1 a 4.2) i technické infrastruktury (4.3 - 

4.5), impulsem rozvoje podnikání je fungující vzdělávací systém (1.1). Podnikání jako motor rozvoje 

společnosti přispívá ke snižování sociálních problémů (1.3). Podnikání rovněž zpracovává produkty ze 

zemědělské a lesnické činnosti (3.3 a 3.4). 

Opatření: 

2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v obcích, zejména malých a středních podniků 

(vzdělávání a poradenství podnikatelům, databáze podnikatelů v obcích, společný marketing a 

propagace, pomoc se zajištěním prostor) 

2.1.2 Materiální podpora podnikatelských subjektů mimo oblast zemědělství a lesnictví (nákup 

vybavení, snížení provozních nákladů, rekonstrukce a výstavba prostor pro podnikání)  

2.1.3 Investorská příprava prostor pro podnikání (databáze brownfields, revitalizace, zpřístupnění a 

zasíťování prostor pro podnikání, výstavba nových podnikatelských zón v souladu s principy 

udržitelného rozvoje) 

2.1.4 Podpora zavádění inovací a vědeckotechnického pokroku (podpora spolupráce s vědou a 

výzkumem, finanční nástroje na podporu zavádění inovací, ochrana duševního vlastnictví, posílení 

role vědy a výzkumu a inovačního procesu ve firmách) 

 

2.2. Podoblast: Lokální ekonomika 

Specifický cíl: Prosperující a inovativní místní podnikatelské subjekty, které zpracovávají místní 

suroviny a zdroje a nacházejí uplatnění svých produktů a služeb v místě  

Postupující globalizace vyjádřená růstem vlivu několika nejsilnějších firem je spojena s některými 

negativními jevy (ničení životního prostředí, přeprava zboží na velké vzdálenosti, globální nestabilita), 
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kterým lze čelit podporou místní výroby a spotřeby. Ve zvýšené míře to platí i zde, neboť 

jednoznačným ekonomickým lídrem celé oblasti je podnik Škoda auto, a.s., na nějž je navázaná i síť 

subdodavatelů. To se projevuje ve významné vyjížďce za prací do Mladé Boleslavi i v zaměření řady 

podnikatelských subjektů na automobilový průmysl.  

Vazba místní výroby na spotřebu dosud není dostatečná. Existují zde tradiční výrobci, v souladu s 

tradicí oblasti jde mimo potravin ve většině případů o výrobce šperků. Pozitivním rysem je také 

existence značky Regionální produkt Český ráj, kterou vytvořilo Sdružení Český ráj a místním 

výrobcům je propůjčována při splnění přísných kritérií. V území certifikaci splnilo 9 výrobců 

nepotravinářských produktů. Přes tyto pozitivní rysy je povědomí zákazníků o místních výrobcích 

doposud malé, většina z nich upřednostňuje jako hlavní kritérium cenu. Doposud nedostatečná je 

také propagace těchto výrobků ve vazbě na cestovní ruch. Místní výrobci jsou rovněž hendikepováni 

současným nastavením zákona o veřejných zakázkách, který svým výkladem umožňujícím v podstatě 

používat jako jediné hodnotící kritérium cenu, zvýhodňuje velké dodavatele z jiných regionů. 

K podpoře tohoto segmentu ekonomiky je nutná realizace inovativních kroků, spočívajících v rozšíření 

a zkvalitnění systému propagace, certifikace a podpory regionálních výrobců. Systém je možné rozšířit 

i na služby. Možnými nástroji jsou soutěže místních výrobků, podpora místních tradic a dovedností. 

Prohloubit je třeba vazbu regionálních výrobků na segment cestovního ruchu, podpořit spolupráci 

místních výrobců se školami a veřejnými institucemi (exkurze, odbyt výrobků).  

Silná vazba existuje s podoblastí 2.1 (podpora podniků má pozitivní vliv i na produkci lokálních 

výrobků a služeb). Produkce lokálních výrobků má pozitivní vliv na zaměstnanost (2.3), zřejmá je 

souvislost s jejich využitím v oblasti cestovního ruchu (2.4 a 2.5) a jejich vazba na místní kulturní 

dědictví (1.2). Lokální výrobky mohou představovat i vhodný způsob zpracování místní zemědělské 

produkce (3.3) a dřeva (3.4).  

Opatření: 

2.2.1 Podpora regionálních výrobků a služeb (rozšíření spolupráce - se segmentem cestovního 

ruchu, s veřejnou správou, nadregionální i zahraniční, právní pomoc a vzdělávání, certifikace) 

2.2.2 Propagace nezemědělských regionálních výrobků a služeb (informovanost, soutěže značek, 

podnikové prodejny, prodejní expozice, akce na podporu místních tradic apod.), podpora nových 

způsobů odbytu 

 

2.3. Podoblast: Pracovní trh a sociální podnikání 

Specifický cíl: Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně osob 

znevýhodněných na pracovním trhu  

Široká nabídka pracovních příležitostí a dostatečně kvalifikovaná pracovní síla jsou základními 

stavebními prvky celé ekonomiky. V území především na Mladoboleslavsku je nižší míra 

nezaměstnanosti, než je celostátní průměr. Pozitivně zde působí dobrá dopravní poloha a existence 

Škody auto a.s. a na ní navázaných subjektů, které vytvářejí dostatek pracovních příležitostí. 

Významná část ekonomicky aktivních obyvatel tak za prací dojíždí mimo území, vliv Mladé Boleslavi 

se projevuje významně i na Sobotecku.  
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Nabídka středoškolského vzdělávání není v oblasti úplná, řada studentů musí za vzděláním vyjíždět 

mimo region, vysoká škola neexistuje v oblasti žádná. Spolupráce škol a zaměstnavatelů není 

dostatečná, obecně by zaměstnavatelé měli zájem o delší spolupráci, aby mohli poznat schopnosti 

žáků a studentů pro případné budoucí zaměstnání. Obecně platnými hendikepy pracovního trhu jsou 

nedostatečná provázanost požadavků pracovního trhu a vzdělávání, nepružný pracovní trh a nízká 

pracovní mobilita související s celým legislativním nastavením politiky zaměstnanosti. 

V oblasti zaměstnanosti je dominantním segmentem průmysl, což souvisí s celkovou tradicí i 

charakterem zejména západní části regionu. Poptávány jsou především technické profese, kterých je 

na pracovním trhu nedostatek. Nejohroženějšími skupinami pak jsou osoby se zdravotním 

postižením, s nedostatečným vzděláním (hlavně základní a nedokončené), matky pečující o nezletilé 

děti, starší občané (většinou nad 50 let) a čerství absolventi škol. Situaci komplikuje i nábor 

pracovních sil, který řada firem provádí prostřednictvím personálních agentur a upřednostňuje často 

zahraniční pracovníky zaměstnané na dohodu. 

Samostatnou kapitolou a významným trendem dneška je sociální podnikání, které může významně 

přispět k řešení problémů místní komunity. Osvědčenými praktikami jsou zaměstnávání zdravotně či 

společensky znevýhodněných občanů, vzdělávání zaměstnanců, ale i investice zisku do dalšího 

rozvoje sociálního podniku nebo orientace na společensky prospěšné ekonomické aktivity. 

Pro překonání problémů na pracovním trhu je především nutná integrace vzájemně souvisejících 

opatření. Patří mezi ně podpora vzdělávání a zlepšování kvalifikace zaměstnanců včetně osob činných 

v zemědělství a lesnictví, nejen prostřednictvím provázání školního vzdělávání a požadavků 

pracovního trhu a podpory technického vzdělávání, ale i celoživotním vzděláváním osob. Nezbytná je 

podpora flexibilních forem organizace práce (částečné úvazky, home office, sdílená pracovní místa), 

prostupného zaměstnávání a rovněž podpora získávání pracovních zkušeností a návyků (veřejně 

prospěšné práce, pracovní trénink, praxe, stáže). K inovačním prvkům aktivní politiky zaměstnanosti 

lze přiřadit i kariérní poradenství, zprostředkování zaměstnání, různé motivační aktivity i podporu 

vzniku a udržení pracovních míst.   

Zmíněná opatření musí být doprovázeny intervencí ze státní úrovně ve věci legislativních změn, které 

umožní větší flexibilitu pracovního trhu a mobilitu pracovní síly (změna profese i změna místa výkonu 

povolání).  

Výše popsané kroky rovněž úzce souvisí s úsilím o zajištění dostatečného portfolia a množství 

nabízených pracovních pozic prostřednictvím přilákání nových a podpory stávajících podnikatelských 

subjektů (silná vazba s podoblastí 2.1). Zřejmá je souvislost pracovního trhu a zaměstnanosti se 

segmentem cestovního ruchu (2.4 a 2.5), produkcí lokálních výrobků (2.2) a se segmentem sociálních 

služeb (1.3) přes koncept sociálního podnikání. Tvorba pracovních míst má pozitivní vliv i na 

zemědělství (3.3) a lesnictví (3.4). Žádaného synergického efektu bude rovněž dosaženo při integraci 

s podoblastmi 4.1 a 4.2 (pozitivní vliv na zaměstnanost díky posílení dopravní dostupnosti). 

Opatření: 

2.3.1 Vzdělávání a růst kvalifikace pracovních sil (rekvalifikace, celoživotní vzdělávání,…) 
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2.3.2 Podpora nástrojů k uplatnění na pracovním trhu a získání pracovních zkušeností a návyků 

(kariérní poradenství, diagnostika, zprostředkování zaměstnání, prostupné zaměstnání, motivační 

aktivity, veřejně prospěšné práce,…) 

2.3.3 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a dalších lokálních partnerů na trhu práce (praxe, stáže, dny 

otevřených dveří ve firmách, příklady dobré praxe, setkávání ředitelů škol a podnikatelů, regionální 

burzy práce, job centra,…) 

2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných pracovních míst 

2.3.5 Zavádění flexibilních forem organizace práce (částečné pracovní úvazky, home office, sdílená 

pracovní místa,…) 

 

2.4. Podoblast: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Specifický cíl: Vyspělá infrastruktura a služby cestovního ruchu splňující požadavky všech skupin 

návštěvníků a přinášející užitek místním obyvatelům 

Cestovní ruch je v oblasti velmi významným ekonomickým odvětvím, které využívá vysoké atraktivity 

území. Český ráj patří historicky k nejvíce oblíbeným a navštěvovaným turistickým oblastem v České 

republice a přijíždí do něj i významné množství zahraničních návštěvníků. Oblast se vyznačuje velkým 

množstvím kulturních památek, nejvýznamnější z nich jsou hojně navštěvovány. Oblast je také 

historicky spojena s velkým rozšířením objektů druhého bydlení. Kvalita a stav turistických atraktivit 

se postupně zlepšuje, přesto stav některých památek v krajině zůstává neuspokojivý. 

Oblast je protkána hustou sítí pěších tras a cyklotras, při vysokém množství návštěvníků je ale 

problémem jejich souběh v některých lokalitách, což vede ke konfliktům. Řada cyklotras je vedena po 

místních komunikacích. Vysoká frekvence osob vyžaduje zvýšené nároky na údržbu některých tras, 

která není vždy dostatečná. Špatný je někdy i stav doprovodné infrastruktury (mostky, zábradlí, skalní 

vyhlídky, schodiště). Území v podstatě neumožňuje budovat další cyklotrasy. V oblasti se také rozvíjí 

hipoturistika, jednotlivé stezky ale někdy vznikají živelně a způsobují značné škody v terénu. 

Nedostatečná je síť doprovodných služeb pro cyklistiku (půjčovny kol a servisy) a vodáckou turistiku 

(půjčovny lodí). Je zde rovněž nedostatek míst ke koupání. 

V oblasti se vyskytuje velké množství ubytovacích a stravovacích zařízení. Ta jsou orientována spíše 

na klientelu s nízkými a středními příjmy, schází zde zařízení pro bohatší (i zahraniční) klientelu a 

rovněž pro větší skupiny osob (autobusový zájezd). Provozovatelé zařízení někdy nejsou majiteli 

zařízení, ale pouze krátkodobými pronajímateli, nejsou proto osobně zainteresováni na růstu kvality 

služeb.  

Dopravní dostupnost některých lokalit veřejnou dopravou je obtížná, v letní sezóně jí pomáhají 

zlepšovat linky turistických autobusů, které však nejsou dostatečně vytížené. Významným 

problémem zůstává parkování v některých nástupních místech cestovního ruchu, které naprosto 

nedostačuje potřebám, problémem je i absence parkovišť s návazností na veřejnou dopravu.  

Postupně se v území rozvíjí trend propagace místních výrobků, byla rovněž vytvořena registrovaná 

značka Regionální produkt Český ráj, kterou obdrží místní výrobci po splnění přísných kritérií. Existuje 

i síť obchodů, kde se tyto produkty prodávají.  
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Pro využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj území je proto třeba dobudovat infrastrukturu a síť 

služeb cestovního ruchu a zlepšit jejich kvalitu, vždy však v souladu s požadavky regionu a principy 

udržitelného rozvoje. Dále je nutné udržet a na základě dostatečné poptávky rozvíjet systém 

turistických autobusů. Významným inovativním prvkem je podpora místních výrobků a služeb a 

podpora místních zvyků a tradic. 

Navrhovaná opatření bezprostředně souvisí s řešením podoblasti 2.5, bez této vzájemné integrace 

bude výsledný efekt velmi omezený. Na segment cestovního ruchu se významně vážou opatření 

navrhovaná v podoblastech 2.1-2.3 (podpora místních podnikatelských subjektů a vzniku pracovních 

míst, podpora odbytu místních výrobků). Kulturní a sportovní vyžití v obcích (1.2) je využitelné nejen 

pro místní občany, ale i pro turisty. Meziobecní spolupráce (1.4) je jedním z předpokladů úspěšného 

fungování segmentu cestovního ruchu. Atraktivitu území z hlediska cestovního ruchu výrazně 

ovlivňuje i péče o krajinu (3.1), plánování rozvoje (3.6), zemědělské (3.3, též ve formě agroturistiky) i 

lesnické hospodaření (3.4). Podmínkou dobrého fungování infrastruktury cestovního ruchu je 

adekvátní dopravní dostupnost (4.2) i vybavenost dopravní (4.1) a technickou infrastrukturou (4.3-

4.5). 

Opatření: 

2.4.1 Dobudování a růst kvality infrastruktury a služeb cestovního ruchu v souladu s požadavky 

regionu a principy udržitelného rozvoje (ubytování, stravování, turistické trasy včetně doplňkové 

infrastruktury…) 

2.4.2 Vznik nových atraktivit cestovního ruchu v souladu s požadavky regionu a principy 

udržitelného rozvoje, podpora místních výrobků, zvyků a tradic 

2.4.3 Podpora zajištění dopravní obslužnosti turistických atraktivit veřejnou dopravou, výstavba 

parkovišť a jejich zázemí v nástupních místech cestovního ruchu a s návazností na veřejnou dopravu 

  

2.5. Podoblast: Organizace a marketing cestovního ruchu 

Specifický cíl: Inteligentní a efektivní organizace a marketing cestovního ruchu vedoucí k 

prodloužení turistické sezóny a rovnoměrnější distribuci návštěvníků v oblasti a spolupráci mezi 

aktéry cestovního ruchu 

Oblast Českého ráje patří k turisticky nejatraktivnějším v České republice. Existuje zde velké množství 

atraktivit, jejich provozovatelé však spolupracují pouze výjimečně, většinou vnímají ostatní jako 

konkurenci. Vzájemně podpůrné aktivity (sleva při společné návštěvě více atraktivit) jsou tak spíše 

vzácností. Chybí rovněž koordinace termínů jednotlivých akcí.  

V poslední době klesá počet ubytovaných zahraničních návštěvníků. Největší část domácích 

návštěvníků přijíždí pouze na 1 den bez přenocování.  

Problémem Českého ráje je vysoká sezónnost, přes poměrně mírnou zimu a svůj osobitý charakter 

nabízí oblast v zimě minimum atraktivit. Výrazným hendikepem je rovněž vysoká koncentrace 

návštěvníků v jádrové oblasti Českého ráje, která způsobuje přetíženost těchto lokalit, jež se 

negativně podepisuje na jejich stavu i možném negativním zážitku turistů. Okraje oblasti jsou naopak 

turisty velmi málo vytížené.  
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Systém propagace akcentuje hlavní turistické atraktivity. V oblasti se vyskytuje 5 informačních center, 

které se ale nacházejí v centrech měst a schází u míst vysoké koncentrace turistů. Problémy existují i 

s funkčností rezervačního systému. Dobře naopak funguje Sdružení Český ráj, u nějž je třeba zajistit 

další fungování. Doposud nevyužitý zůstává potenciál Geoparku Český ráj. 

Pro zlepšení organizace a marketingu cestovního ruchu je nutné nadále provádět marketing za celou 

oblast Českého ráje. Pro zhodnocení efektivity a potřeb cestovního ruchu je důležité zajištění 

odpovídajících dat a informací a pravidelné hodnocení přínosu cestovního ruchu. Důležitou součástí je 

podpora rozvoje cestovního ruchu mimo jádrové území a mimo hlavní sezónu, vždy ale v souladu s 

principy udržitelného rozvoje. Nezbytné je rovněž vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, 

podpora zkvalitnění činnosti zastřešující organizace Sdružení Český ráj.  

Navrhovaná opatření je nutné přijímat v koordinaci a integraci s řešením podoblasti 2.4, aby byl 

výsledný efekt zřetelný. S opatřeními přijímanými pro oblast cestovního ruchu významně souvisí 

opatření navrhovaná v podoblastech 2.1-2.3 (podpora místních podnikatelských subjektů a vzniku 

pracovních míst, podpora odbytu místních výrobků). Kulturní a sportovní vyžití v obcích (1.2) je 

využitelné nejen pro místní občany, ale i pro turisty. Meziobecní spolupráce (1.4) je jedním 

z předpokladů úspěšného fungování segmentu cestovního ruchu. Z hlediska marketingu cestovního 

ruchu je významná i péče o krajinu (3.1), plánování rozvoje (3.6), zemědělské (3.3, též ve formě 

agroturistiky) i lesnické hospodaření (3.4) v území a dobrá dopravní dostupnost pro návštěvníky (4.1a 

4.2). Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu má vazbu i na vzdělávání v území (1.1). 

Opatření: 

2.5.1 Spolupráce jednotlivých aktérů cestovního ruchu (společné vstupné, balíčky služeb apod.) 

2.5.2 Podpora aktivit vedoucích k prodloužení turistické sezóny a vyváženější distribuci návštěvníků 

regionu Český ráj 

2.5.3 Zajištění dat a informací ze segmentu cestovního ruchu (vč. návštěvnosti) a pravidelné 

hodnocení přínosů cestovního ruchu 

2.5.4 Implementace marketingu cestovního ruchu za celou oblast Českého ráje 

2.5.5 Zlepšení destinačního managementu celého Českého ráje 

2.5.6 Vzdělávání pracovníků a aktérů cestovního ruchu 

2.5.7 Posílení pozice a efektivity činnosti Sdružení Český ráj a Geoparku Český ráj 

 

1.3.3. Strategická oblast: Životní prostředí a péče o krajinu 
 

3. Strategická oblast: Životní prostředí a péče o krajinu  

Strategický cíl: Kvalitní životní prostředí, hospodaření v krajině v souladu s principy udržitelného 

rozvoje 

Pro území MAS je charakteristická harmonická krajina s relativně vysokou ekologickou stabilitou a 

typickým krajinným rázem. Na území zasahuje nejstarší chráněná krajinná oblast v České republice 

(vyhlášena 1955, významně rozšířena v roce 2002), jejímž posláním je uchování a obnova jejího 

přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a 

zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému 
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využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Krajina s prvky přírodního, kulturního a historického 

dědictví je hlavní složkou atraktivity území pro cestovní ruch.  

Významným způsobem využívání krajiny a současně nástrojem péče o ni je zemědělství a lesní 

hospodářství, respektující principy trvale udržitelného rozvoje. Ekologicky stabilní krajina s vysokou 

biodiverzitou, důsledně uplatňovanou ochranou zemědělské a lesní půdy a vysokou retenční 

schopností je dobrým základem pro plánovitý udržitelný rozvoj obcí a bezpečný život obyvatel. 

Posilováním místní výroby a spotřeby dochází k ekonomickému zhodnocení produkce a zvýšení 

nezávislosti a soběstačnosti území a jeho obyvatel.  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta na 

všech úrovních přispívá k porozumění souvislostem mezi ekonomickými, sociálními a 

environmentálními aktivitami a ke kvalitnějšímu rozvoji jednotlivých obcí i celého území.  

 

3.1. Podoblast: Péče o krajinu a zeleň 

Specifický cíl: Efektivní péče o krajinu, zvyšování její ekologické stability a estetické hodnoty, 

vytváření příznivých podmínek pro místní ekosystémy, kvalitní sídelní, silniční i krajinná zeleň, 

zachování prostupnosti krajiny 

Půvabná krajina vyznačující se pestrostí přírodních, kulturních i historických prvků (aleje, mokřady, 

cesty, skalní města, drobné památky v krajině, typická lidová architektura, hrady a zámky, parky, 

místa krásných výhledů, vodní toky apod.) a příležitostí k obživě (pole, louky, pastviny, sady, lesy) je 

základem atraktivity území pro trvale bydlící obyvatele i návštěvníky.   

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena v roce 1955 a její současná rozloha je 181 km2. 

Území CHKO Český ráj zasahuje na území 22 obcí MAS, z toho 4 obce (Branžež, Kacanovy, Libošovice, 

Vyskeř) leží celé v CHKO. Dále je zde vyhlášeno 9 přírodních rezervací, 8 přírodních památek a nachází 

se zde 5 evropsky významných lokalit NATURA 2000, významné krajinné prvky a památné stromy. 

Součástí typického krajinného rázu je rozptýlená sídelní struktura, odpovídající pestrému reliéfu 

území.   

Pro uchování a posílení výše uvedených krajinných hodnot je třeba pečovat o krajinný ráz a nelesní 

zeleň, zachovat prostupnost krajiny sítí místních cest, pečovat o prvky územního systému ekologické 

stability a usilovat o zvyšování biodiverzity. Pro úspěch tohoto snažení je nezbytné kvalitní plánování, 

spolupráce všech dotčených subjektů v území a informovaná podpora obyvatel. 

Silná vazba existuje s podoblastmi 3.3, 3.4 a 3.5, neboť stav krajiny významným způsobem ovlivňuje 

zemědělské a lesnické hospodaření a správně cílená ekologická osvěta. Významná je i vazba péče o 

krajinu na hospodaření s vodou (3.2) a protipovodňovou ochranu (1.5). Zřejmá je vazba péče o 

krajinu na atraktivitu území pro cestovní ruch (2.4, 2.5). Krajinu a krajinný ráz výrazně ovlivňuje i 

dopravní infrastruktura (4.1) a způsob řešení likvidace odpadů (4.5), podpora veřejné dopravy (4.2) 

může snížit negativní účinek na krajinu. Péči o krajinu může zlepšit i meziobecní a regionální 

komunikace a spolupráce (1.4), promyšlené územní plánování a udržitelný rozvoj obcí (3.6).  

Opatření: 

3.1.1  Zachování krajinného rázu a prostupnosti krajiny  



 

25 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

3.1.2  Posilování biodiverzity cestou územní i druhové ochrany rostlin a živočichů; omezení a 

likvidace nepůvodních (invazních) druhů rostlin a živočichů 

3.1.3  Zvyšování ekologické stability krajiny (podpora ekologického zemědělství, péče o prvky 

územních systémů ekologické stability, zpracování krajinných plánů obcí) 

3.1.4  Péče o zeleň, výsadba a údržba zeleně (stromořadí, aleje, parky, volně rostoucí zeleň) 

3.1.5  Spolupráce subjektů v oblasti ochrany přírody a krajiny  

 

3.2. Podoblast: Hospodaření s vodou, vodní toky a nádrže 

Specifický cíl: Lepší retenční schopnost krajiny, kvalitní údržba a revitalizace vodních toků, nádrží 

Nejvýznamnějšími vodními toky v území jsou Jizera, Mohelka, Kněžmostka a Mukařovský potok. 

Významné jsou rybníky Žabakor  a Branžež (Komárovský rybník).  

Záplavová území v hranicích stoleté vody zasahují průmyslové a sportovní plochy na území Turnova; 

větší oblasti jsou ohroženy stoletou vodou i z Mohelky, Kněžmostky a Mukařovského potoka, ale 

nezasahují obytnou zástavbu.  

Kvalita povrchových vod je z chemického a fyzikálně-chemického hlediska převážně vyhovující (s 

výjimkou Jizery mezi ústím Kamenice a Mohelky, znečištěné zejména těžkými kovy a polycyklickými 

aromatickými uhlovodíky). Naopak z hlediska biologické složky nevyhověl žádný ze sledovaných 

vodních toků, což má negativní dopady hlavně na vodní biocenózu a částečně i na ryby.  Také stav 

podzemních vod je nepříznivý; výjimkou je pouze útvar Jizerský coniak. 

Do budoucna je třeba zaměřit se na posilování retenčních schopností krajiny a omezení vodní eroze, 

kvalitní správu vodních toků a nádrží, na revitalizaci říčních systémů a související vzdělávání a osvětu. 

Důležité je omezení úbytků zemědělské a lesní půdy zejména převodem do zastavěných ploch.  

Silná vazba existuje s podoblastmi 3.3, 3.4 a 3.5, neboť hospodaření s vodou významným způsobem 

ovlivňuje zemědělské a lesnické hospodaření a správně cílená ekologická osvěta. Významná je i vazba 

na péči o krajinu (3.1) a promyšlené územní plánování a udržitelný rozvoj obcí (3.6). Logická je pak 

návaznost na vodohospodářskou technickou infrastrukturu (4.3) a protipovodňovou ochranu (1.5).     

Opatření: 

3.2.1  Posilování retence vody v krajině, revitalizace říčních systémů 

3.2.2  Realizace protierozních opatření (způsoby obhospodařování zemědělské půdy, péče o nelesní 

zeleň apod.) 

3.2.3  Kvalitní péče o vodní toky; výstavba, rekonstrukce a údržba vodních nádrží 

3.2.4  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v souvislosti s prevencí extrémních stavů 

(povodně, sucho) a přípravou na projevy klimatických změn 

3.2.5  Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 

3.2.6  Ochrana kvality povrchových i podzemních vod, omezení zdrojů znečištění 
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3.3. Podoblast: Zemědělství 

Specifický cíl: Udržitelné způsoby zemědělského hospodaření, podpora místní produkce a jejího 

zpracování 

Území MAS má celkově větší podíl zemědělské půdy (62,6 %) než činí průměr za celou ČR. Orná půda 

zabírá asi 45 % celkové rozlohy území, což je asi o pětinu více než celostátní průměr; vyšší je podíl 

ovocných sadů, jejichž plocha pravděpodobně dále poroste, a zahrad.  Podíl trvalých travních porostů 

v oblasti je mírně podprůměrný.  

Na území MAS dochází, podobně jako v celé České republice, k úbytku zemědělské půdy, tyto úbytky 

však nejsou významné;  v území dochází pouze k mírnému nárůstu zastavěných ploch a ostatních 

ploch; nejvíce roste rozloha pozemků určených k plnění funkcí lesa, ovocných sadů, luk a pastvin.    

Podíl ekonomických subjektů v zemědělství činí 8,6 %, což je více než dvojnásobek oproti průměru ČR 

(3,9 %). Zpracování zemědělské produkce v místě však není dostatečné. 

Podobně jako u ostatních odvětví, tak i u zemědělství je vazba místní výroby na spotřebu dosud 

nedostatečná. Existují zde tradiční výrobci potravin (certifikaci na Regionální produkt Českého ráje 

splnilo 8 výrobců a zpracovatelů potravin), povědomí zákazníků o místních výrobcích je ale doposud 

malé, stejně jako propagace těchto výrobků ve vazbě na cestovní ruch.  

Často nedostatečné je i materiálové vybavení zemědělských subjektů, drobní zemědělci čelí 

významnému tlaku na cenu zemědělských produktů. 

Pro další rozvoj zemědělství (též jako nástroje péče o krajinu) je třeba podporovat ekologicky 

hospodařící zemědělce, extenzivní hospodaření a uplatnění agroenvironmentálních opatření. Klíčová 

je vyšší míra zpracování zemědělské produkce v území a posílení místní spotřeby.  Pro hospodařící 

zemědělce je důležité technické zázemí a vybavení. Podporou včelařství sledujeme opylování 

hmyzosnubných rostlin. 

Z povahy zemědělské činnosti plyne silná vazba na péči o krajinu (3.1) a hospodaření s vodou a její 

kvalitu (3.2). Zemědělství jako odvětví ekonomické činnosti má zřetelnou vazbu na podnikání (2.1), 

lokální ekonomiku (2.2) i pracovní trh (2.3). Zemědělské hospodaření ovlivňuje atraktivitu území 

z hlediska cestovního ruchu a nabízí i netradiční formy trávení volného času, např. ve formě 

agroturistiky (2.4 a 2.5). Zřetelný je vztah k územnímu plánování a udržitelnému rozvoji obcí (3.6), 

protipovodňové ochraně (1.5) a ekologické osvětě (3.5).  

Opatření: 

3.3.1  Podpora ekologického hospodaření, podpora drobných zemědělců, obdělávání menších ploch 

a uplatnění agroenvironmentálních opatření 

3.3.2  Zvýšení finalizace zpracování zemědělských produktů, podpora systémů místní výroby a 

spotřeby (družstva, místní a regionální farmářské trhy, faremní prodejny, uplatnění místních 

zemědělských produktů v místních stravovacích zařízeních, podpora regionálních produktů apod.)  

3.3.3  Investice do majetku a vybavení zemědělsky hospodařících subjektů (mimo oblasti 

cestovního ruchu a infrastruktury cest) 

3.3.4  Podpora včelařství 
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3.3.5  Podpora rybářství 

 

3.4. Podoblast: Lesnictví a myslivost 

Specifický cíl: Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení druhové a věkové struktury lesních porostů, 

adekvátní stavy zvěře v krajině 

Podíl pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území MAS je 26,6 %, což je méně než činí 

průměr za celou ČR. Nejvyšší zastoupení lesních půd mají obce Kacanovy (na území CHKO Český ráj) a 

Bílá Hlína (v souvislosti s vojenským újezdem Ralsko). Vysoký podíl lesní půdy mají i další obce ležící 

na okraji těchto velkých lesních komplexů. Majoritními vlastníky, resp. správci lesa jsou Lesy České 

republiky, dále následují obecní a městské lesy a soukromí vlastníci.  

Lesy na území MAS jsou vesměs nepůvodní, s malým podílem ploch s přírodě blízkou skladbou. Z 

hlediska ekologické stability je problematická prostorová, věková a druhová struktura především 

hospodářských lesů v území.     

Často nedostatečné je i materiálové vybavení malých lesnických subjektů. 

Žádoucí opatření v oblasti lesního hospodářství a myslivosti zahrnují podporu přírodě blízkého 

hospodaření v lesích, posilování druhové, věkové a prostorové diverzity lesa s cílem zvýšení 

biodiverzity, ekologické stability a retenčních schopností krajiny, údržba a rozvoj sítě lesních cest, 

podpora mimoprodukční funkce lesa (vazba na cestovní ruch) a investice do majetku a vybavení 

subjektů z oblasti lesnictví a myslivosti. Podporu zasluhuje též místní zpracování dřeva. 

Z povahy hospodaření v lesích plyne silná vazba na péči o krajinu (3.1) a hospodaření s vodou a její 

kvalitu (3.2). Lesnická činnost jako odvětví ekonomické činnosti má zřetelnou vazbu na podnikání 

(2.1), lokální ekonomiku (2.2) i pracovní trh (2.3). Způsob péče o les ovlivňuje atraktivitu území 

z hlediska cestovního ruchu, les nabízí významný rekreační potenciál (2.4 a 2.5). Zřetelný je vztah k 

územnímu plánování a udržitelnému rozvoji obcí (3.6), protipovodňové ochraně (1.5) a ekologické 

osvětě (3.5).  

Opatření: 

3.4.1  Investice do majetku a vybavení subjektů z oblasti lesnictví a myslivosti 

3.4.2  Podpora místního zpracování dřeva, finalizace výroby 

3.4.3  Podpora mimoprodukčních funkcí lesa (zejména v souvislosti s posilováním retenčních 

schopností krajiny, cestovním ruchem a existencí Chráněné krajinné oblasti Český ráj) 

3.4.4  Přírodě blízké hospodaření v lesích, zvyšování druhové, věkové a prostorové pestrosti lesních 

porostů 

3.4.5  Omezení a likvidace invazních druhů rostlin na lesních půdách 

3.4.6  Omezování škod zvěří na lesních porostech mj. snížením stavu zvěře  
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3.5. Podoblast: Ekologická výchova a osvěta 

Specifický cíl: Obyvatelé chránící životní prostředí a krajinu 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) je důležitou složkou vzdělávání obyvatel a 

směřuje k lepšímu porozumění příčinám současných ekologických problémů, k vědomí osobní 

zodpovědnosti a ke znalosti konkrétních kroků, kterými je možno na různých úrovních přispět k trvale 

udržitelnému rozvoji území.    

EVVO na školách je zajišťována vyškolenými koordinátory EVVO. Na území MAS působí velmi kvalitní 

Středisko ekologické výchovy Český ráj se sídlem v autokempu Sedmihorky.  Jeho činnost se zaměřuje 

nejen na místní obyvatele a školy; středisko nabízí též EVVO programy pro návštěvníky.  

Pro zlepšení kvality ekologické výchovy a zvýšení dostupnosti EVVO pro obyvatele i školy v území je 

třeba věnovat pozornost technickému zázemí a vybavení škol a SEV, posílení pozice EVVO v 

programech celoživotního a mimoškolního vzdělávání a zajištění EVVO pro pracovníky veřejné správy, 

podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Významnou cílovou skupinou pro EVVO jsou 

návštěvníci území.    

EVVO pozitivně ovlivňuje vztah obyvatel k území a vůli pečovat o ně se zodpovědností dobrého 

správce - v tomto smyslu je logická silná vazba s podoblastmi 3.1 a 3.2 (péče o krajinu a hospodaření 

s vodou). Správně cílená ekologická výchova a osvěta může mít pozitivní vliv na zemědělské (3.3) 

a lesnické (3.4) hospodaření. EVVO se neobejde bez potřebného zázemí pro výuku (1.1) a může 

nabízet atraktivní programy též pro návštěvníky (2.4 a 2.5). V souladu s EVVO je posílení pozice 

veřejné dopravy (4.2), ekologický způsob likvidace odpadních vod (4.3) a odpadů (4.5), podpora 

alternativních zdrojů energie (4.4) a péče o veřejná prostranství a zeleň (4.6). 

Opatření: 

3.5.1  Podpora ekologické výchovy ve školách všech typů a v programech mimoškolního a 

celoživotního vzdělávání; zvyšování dostupnosti EVVO pro všechny cílové skupiny 

3.5.2  Zvyšování ekologického povědomí obyvatel včetně pracovníků veřejné správy, neziskových 

organizací a podnikatelských subjektů 

3.5.3  Podpora činnosti střediska ekologické výchovy Český ráj 

3.5.4  Integrace prvků EVVO cestou interpretace místního dědictví do programů muzeí, knihoven a 

dalších kulturních a vzdělávacích zařízení a atraktivit cestovního ruchu 

 

3.6. Podoblast: Územní plánování a rozvoj obcí 

Specifický cíl: Územní plán umožňující rozvoj obcí, dostupné kvalitní bydlení a stavby potřebné pro 

život na venkově, chránící životní prostředí 

Územní plán je základním rozvojovým dokumentem obce. Před vlastním zpracováním územního 

plánu je vhodné zpracovat strategický dokument, definující rozvojové záměry obce a představu o 

podobě a fungování obce v dlouhodobé (20 – 30 let) budoucnosti.  

32 obcí na území MAS má platný územní plán; 12 obcí pořizuje nový územní plán, z toho 8 obcí z 

důvodu zastaralosti stávajícího platného ÚP.  
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Kvalitní zapojení veřejnosti do zpracování strategických rozvojových dokumentů i územních plánů 

přispívá k vyšší obsahové kvalitě těchto dokumentů a je předpokladem vyšší podpory uplatnění 

těchto dokumentů v praxi.  

Na území MAS existují plochy brownfields, ale jejich evidence je nedostatečná.  Nejkvalitnější 

databázi brownfields vede Liberecký kraj, který v území uvádí 9 ploch brownfields na území 4 obcí. 

Dalších 5 ploch brownfields bylo lokalizováno jako výsledek dotazníkového šetření a evidence 

brownfields v národní databázi. Lze předpokládat, že počet brownfields v území je ještě vyšší. 

Dostupnost kvalitního bydlení je klíčovým faktorem rozvoje obcí. Pozemky pro bytovou výstavbu má 

vyčleněno 30 obcí, ale pouze ve 14 obcích jsou tyto pozemky vybaveny sítěmi. Většina domovního 

fondu byla postavena před rokem 1980 a vyžaduje modernizace a rekonstrukce. 

Komplexní pozemkové úpravy slouží k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, k zabezpečení 

dobrých podmínek pro hospodaření a pro ochranu půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení 

ekologické stability krajiny. Součástí pozemkových úprav jsou také úpravy cestní sítě, návrh 

protierozních opatření apod.  

Pro udržitelný rozvoj obcí na území MAS, zvyšování jejich atraktivity pro trvalé bydlení je třeba zajistit 

úplné pokrytí území MAS územními plány, usilovat o zpracování a realizaci komplexních pozemkových 

úprav, vymezit a zasíťovat plochy pro bydlení a vypořádat se s plochami brownfields, které 

dlouhodobě snižují atraktivitu území a jsou příčinou ekologických problémů 

Územní a strategické plánování ovlivňuje rozvoj všech složek života v území. Silná vazba existuje 

v oblasti komunikace a spolupráce (1.4), jakožto klíčového prvku územního rozvoje. Využití ploch 

brownfields souvisí s rozvojem podnikání (2.1). Jedním z významných prvků obecního rozvoje je 

potenciál cestovního ruchu a jeho rozvoj (2.4 a 2.5), neodmyslitelnou součástí rozvojového plánování 

pak celá oblast péče o životní prostředí (oblast 3) a infrastruktury (oblast 4). Zajištění infrastruktury je 

také nezbytnou podmínkou rozvoje ploch pro bydlení (3.6).  

Opatření: 

3.6.1  Podpora zpracování komplexních i jednoduchých pozemkových úprav a jejich realizace 

3.6.2  Zpracování územních a regulačních plánů obcí a územních studií včetně zapojení obyvatel  

3.6.3  Inventarizace a využití ploch brownfields 

3.6.4  Zajištění ploch pro bydlení včetně související infrastruktury (sítě apod.) s ohledem na principy 

udržitelného rozvoje 

3.6.5 Modernizace a rekonstrukce domovního a bytového fondu 

3.6.6  Uplatňování principů udržitelného rozvoje a participace obyvatel při zpracování rozvojových 

dokumentů na všech úrovních (obec, region apod.)  
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1.3.4. Strategická oblast: Infrastruktura v území 
 

4. Strategická oblast: Infrastruktura v území  

Strategický cíl: kvalitní dopravní a technická infrastruktura, vyhovující dopravní obslužnost, 

fungující udržitelný systém odpadového hospodářství, upravená a fungující veřejná prostranství a 

budovy ve veřejném zájmu 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a vyhovující dopravní obslužnost jsou základním 

předpokladem pro fungování společnosti v 21. století. Ke klíčovým prvkům kvality života ve městech 

a obcích patří i funkční a pravidelně udržované budovy a prostory sloužící veřejným zájmům a 

způsob, jakým daná entita nakládá s vyprodukovanými odpady. 

Oblast má výhodnou dopravní polohu, zejména západní část území leží blízko silnice R10, jež zajišťuje 

rychlé spojení s Prahou a Libercem. Stav silnic R10, I/16 a I/35 lze obecně hodnotit jako dobrý, byť z 

hlediska nehodovosti patří některé úseky silnic I/16 a I/35 k silnicím se středně vysokým rizikem. 

Velkým problémem je stav krajských silnic II. a III. třídy a rozsáhlé sítě místních komunikací, kde se 

řada z nich nachází v havarijním stavu. Významnějšímu využití železnice brání trasování a stavebně 

technický stav tratí společně s výraznou konkurencí silniční dopravy a požadavky ekonomických 

subjektů na rychlost a přesnost dodávek. Dopravní obslužnost zejména malých obcí je velmi slabá, 

čemuž nahrává i rozdělení území do 3 krajů a tedy i 3 integrovaných dopravních systémů. 

Silnějšímu využití cyklodopravy brání vedení většiny cyklotras po silnicích nebo jejich souběh s 

frekventovanými pěšími trasami a nedostatečná síť doplňkové infrastruktury. 

Problematická je vybavenost sítěmi technické infrastruktury, na jejíž dobudování se obcím nedostává 

finančních prostředků. Kanalizací je vybavena pouze čtvrtina obcí a většinou jen v hlavním sídle. 

Problémem sítí bývá i stáří a poruchovost rozvodů. U veřejného osvětlení údržbu komplikuje vysoké 

množství typů svítidel. Negativně aktéři v území vnímají nedostupnost signálu mobilních telefonů a 

slabé pokrytí internetem v některých oblastech.  

Řada budov ve veřejném zájmu trpí značnou podinvestovaností a jejich provoz je značně 

nehospodárný. Stav některých veřejných prostranství je často výsledkem zanedbané údržby, ale i 

chybějícího koncepčního řešení jejich rozvoje. 

Pro překonání výše zmíněných hendikepů je proto nutné investovat do sítí dopravní i technické 

infrastruktury ke zlepšení jejich stavu. Žádoucí je vzájemná integrace a koordinace výstavby a 

rekonstrukce jednotlivých sítí. Zejména u sítí technické infrastruktury je třeba navrhovat a přijímat 

koncepční i inovativní řešení, která budou i ekonomicky rentabilní. Pro zachování atraktivity venkova 

je klíčové zajištění dopravní obslužnosti. Nutné jsou investice do veřejných budov ke snížení jejich 

nehospodárného provozu a podpoře jejich multifunkčního využití. Nutné je rekonstruovat a oživit 

veřejná prostranství.  
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4.1. Podoblast: Silniční doprava 

Specifický cíl: Kvalitní síť silnic, místních a účelových komunikací a doplňkových staveb (mostky, 

propustky, příkopy) a parkovišť, umožňující dobrou prostupnost území 

Přes území MAS je trasována rychlostní silnice R10, zajišťující rychlé spojení s Prahou a Libercem. 

Kvalita dopravně vysoce zatížených komunikací 1. třídy I/16 a I/35 je poměrně dobrá, z hlediska 

nehodovosti ale patří k silnicím se středně vysokým rizikem (2. nejhorší kategorie z 5). Velkým 

problémem je u silnice I/35 její průchod přes obce a vysoký podíl nákladní dopravy. Do budoucna je 

nutná výstavba této silnice v nové trase mimo území obcí. Stavební stav množství krajských 

komunikací především 3. třídy je hodnocen jako havarijní. Tyto komunikace také vykazují řadu 

dopravně-technických závad, jako jsou nedostatečná šířka, nepřehledné směrové a výškové oblouky 

nebo malá tloušťka konstrukčních vrstev. Stejně tak mnohé místní komunikace se nachází ve 

špatném stavu, nejsou výjimkou případy, kdy jde o pouhé polní cesty, které ale zajišťují jedinou 

možnou dopravní obsluhu některých lokalit. Nesjízdnost těchto komunikací pro složky integrovaného 

záchranného systému může mít pro obyvatele napojených lokalit vážné důsledky. Výrazným 

problémem je stav doprovodných objektů silničních staveb, jako jsou mosty, propustky a příkopy. 

Nedostatečné jsou v některých lokalitách možnosti pro parkování.  

Pro překonání výše nastíněných problémů jsou nutné investice do rekonstrukcí státních, krajských, 

místních i účelových komunikací včetně investic do doprovodné infrastruktury. Nutná je výstavba 

komunikace I/35 v nové trase podle parametrů nadřazených strategických dokumentů (Politika 

územního rozvoje, Zásady územního rozvoje Libereckého kraje). 

Silná vazba existuje s podoblastí 4.2, neboť kvalitní silniční infrastruktura je nezbytnou podmínkou 

zajištění veřejné dopravy. Silniční infrastruktura zajišťuje přístupnost aktivit občanské vybavenosti, 

jako je školství (1.1), společenského vyžití (1.2), zdravotních a sociálních služeb (1.3) a dále 

pracovních příležitostí (2.3). Je nezbytnou podmínkou pro fungování podnikání (2.1) i zajištění 

fungování segmentu cestovního ruchu (2.4 a 2.5). Silniční infrastruktura má výrazný vliv na krajinný 

ráz (3.1). Pro zajištění efektivity je třeba investice do silniční infrastruktury provádět v souběhu 

s investicemi do technické infrastruktury (4.3 a 4.4). Součástí péče o veřejná prostranství (4.6) je i 

oddělení provozu pěších a automobilů a zajištění parkování.  

Opatření: 

4.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce státních a krajských komunikací vč. doprovodných 

staveb 

4.1.2 Výstavba, modernizace a rekonstrukce místních a účelových komunikací vč. doprovodných 

staveb 

4.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovišť vč. vybavení 

 

4.2. Podoblast: Alternativní způsoby dopravy 

Specifický cíl: Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a na ní napojená, 

dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras, vytvářející alternativu k silniční dopravě  
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Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je v území slabá. Tento stav je též důsledkem roztříštěné 

sídelní struktury (malá sídla nedokážou zajistit pro spoje veřejné dopravy dostatečnou poptávku) a 

administrativního rozdělení území do 3 krajů (rozdělení území do 3 integrovaných dopravních 

systémů, kde často schází návaznosti). U malých obcí je veřejná doprava omezena na několik spojů ve 

všední dny ráno a odpoledne do nejbližšího města, ve večerních hodinách a o víkendech jsou tyto 

obce dopravně odříznuty od světa a je nutné se tedy spoléhat na individuální dopravu. To 

představuje problém hlavně pro seniory. Na nedostatečnou úroveň dopravní obslužnosti poukázala 

asi čtvrtina obcí. Většina aktérů v území považuje současnou úroveň dopravní obslužnosti za 

vyhovující. Aktéry v území je rovněž poukazováno na malé vytěžování velkokapacitních autobusů v 

malých obcích, kde by stačilo nasazení menších vozidel.  

Nevyhovující je stav železničních a autobusových stanic a zastávek. Typickými problémy jsou 

zchátralé, nevyužívané prostory trpící vandalismem (ve spolupráci s obcemi a dalšími místními spolky 

je možné hledat jejich odpovídající využití) a chybějící vybavení (toalety, lavičky, koše, informační 

systém).  

Železniční tratě procházející územím mají značný význam pro dopravní obsluhu území, ale jejich 

technické parametry jsou nedostatečné, především traťová rychlost, zabezpečení a někde i povolené 

zatížení. Tyto faktory jsou příčinou nekonkurenceschopnosti železnice vůči osobní i nákladní silniční 

dopravě. 

Pro cyklisty se nabízí hustá síť cyklotras. Ty jsou často vedeny po silnicích 3. třídy nebo místních 

komunikacích, v turisticky atraktivních oblastech i v souběhu s pěšími trasami, kde tak hrozí kolize s 

chodci. Samostatné cyklostezky v území neexistují. Na frekventovaných silnicích, rovněž cyklisty 

využívaných, neexistují cyklopruhy. Problémem je rovněž chybějící infrastruktura u cyklotras (značení 

tras, odpočívadla, lavičky, koše). Nedostatečná je údržba cyklotras vedených samostatně v terénu. 

Řada obcí nadále postrádá podél některých frekventovaných silnic chodníky.  

Zcela chybí infrastruktura umožňující realizovat koncept kombinované dopravy ve vztahu kolo – 

veřejná doprava i auto – veřejná doprava (absence parkovišť park and ride, kiss and ride, místa pro 

uložení jízdních kol na nádražích).  

V rámci řešení dopravní obslužnosti je nutné udržet minimálně stávající úroveň počtu spojů, zachovat 

koncept integrovaných dopravních systémů a především podporovat jejich vzájemnou integraci a 

odstranit některé chybějící návaznosti na hranicích krajů. Inovací v dopravní obslužnosti mohou být 

různá alternativní řešení organizována obcemi či jejich sdruženími, ve formě svozu starších občanů na 

nákupy či k lékaři nebo konceptem poštovních autobusů (vozidlo České pošty zajišťuje kromě primární 

přepravy zásilek i přepravu omezeného počtu lidí) a podpora propagace veřejné dopravy a 

informovanosti o dopravním spojení.  Pro zatraktivnění role veřejné a nemotorové dopravy jsou nutné 

investice do stanic a zastávek a jejich vybavení, do železničních tratí, sítě cyklotras a cyklostezek i 

návazné doprovodné infrastruktury umožňující realizovat koncept kombinované dopravy. 

Navrhovaná řešení je nutné koordinovat a integrovat s opatřeními v podoblasti 4.1 (silná vazba), 

neboť pro fungování veřejné a nemotorové dopravy je funkční silniční infrastruktura nezbytnou 

podmínkou. Veřejná doprava zajišťuje dostupnost aktivit občanské vybavenosti, jako je školství (1.1), 

společenského vyžití (1.2), zdravotních a sociálních služeb (1.3) a dále pracovních příležitostí (2.3). Je 

důležitou podmínkou pro fungování podnikání (2.1) i zajištění fungování segmentu cestovního ruchu 
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(2.4 a 2.5). Podpora role veřejné dopravy je v souladu s EVVO (3.5) a pomáhá snižovat tlak na krajinu 

(3.1). Problematika veřejné dopravy je také nezbytným prvkem strategického plánování v obcích (3.6) 

i řešení veřejných ploch (4.6).  

Opatření: 

4.2.1 Modernizace a rekonstrukce železničních tratí vč. doprovodných staveb 

4.2.2 Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek, cyklotras a pěších tras vč. doprovodné 

infrastruktury (odpočívadla, bezbariérové přístupy, signalizace,..) 

4.2.3 Výstavba infrastruktury umožňující zatraktivnění kombinované dopravy (parkoviště a 

parkovací stání P+R, K+R, místa pro uložení jízdních kol – stojany, úschovny) 

4.2.4 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a pravidelná údržba železničních a autobusových stanic 

a zastávek, využití prostor na železničních stanicích 

4.2.5 Podpora integrovaných dopravních systémů všech 3 krajů a jejich integrace, zlepšení 

návazností spojů přes krajské hranice, podpora spolupráce krajů, Ministerstva dopravy, obcí a 

organizátorů veřejné dopravy a vzniku centrálního řízení veřejné dopravy 

4.2.6 Alternativní způsoby veřejné dopravy (svozy seniorů za základními službami, odvoz dětí do 

školy, poštovní autobusy, podniková doprava…) 

4.2.7 Informovanost a propagace veřejné dopravy (propagační akce – nostalgické jízdy, den bez 

aut, moderní informační technologie o veřejné dopravě, modernizace odbavovacích systémů 

 

4.3. Podoblast: Vodohospodářská technická infrastruktura 

Specifický cíl: Dostatečně kvalitní a kapacitní síť vodovodů a kanalizací, udržitelný systém 

zásobování pitnou vodou a likvidace splaškových vod 

Vybavenost obcí vodovodními sítěmi je v oblasti dobrá. Vodovod je kromě Březiny zaveden do všech 

obcí, byť ne do všech sídel. Naopak kanalizační sítě jsou zavedeny jen v 11 obcích z celkem 40 a navíc 

(s výjimkou Bosně) vždy jen v hlavním sídle. Problémem je vysoká sídelní roztříštěnost území, která 

na rozšíření sítí klade vysoké finanční nároky. V sídlech, která nejsou vybavena kanalizací, jsou 

odpadní vody odváděny do bezodtokových jímek, odkud se vyváží na pole nebo na čistírnu odpadních 

vod, případně po individuálním předčištění v septicích jsou zaústěny do dešťové kanalizace nebo 

přímo do vodotečí. Problémem je netěsnost mnoha jímek a průsak odpadních vod do půdy a 

podzemních vod. Dostatečně není zmapován ani současný rozsah všech vodovodních a kanalizačních 

sítí. 

Samostatným problémem zůstává stav vodovodních a kanalizačních sítí (splaškové, dešťové i 

jednotné), jejichž netěsnost z důvodu vysokého stáří způsobuje úniky a poruchy. Významné investice 

vyžadují i stávající vodojemy, úpravny vody a čistírny odpadních vod. V požadavcích obcí i v Plánech 

rozvoje vodovodů a kanalizací se objevuje řada požadavků a návrhů na výstavbu a rekonstrukce sítě 

vodovodů a kanalizací.  

Obyvatelstvem je negativně vnímána cena vodného a stočného. Spotřeba vody v domácnostech 

přitom trvale klesá. 

Pro překonání výše uvedených problémů je nutné souborem vzájemně integrovaných opatření rozšířit, 

rekonstruovat a modernizovat vodovodní a kanalizační síť, včetně doprovodné infrastruktury, tedy 
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vodních zdrojů, vodojemů, úpraven vody, čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek a septiků. Při 

řešení je zároveň nutné hledat inovativní ekologicky příznivá a zároveň ekonomicky únosná řešení, v 

místech s nízkou hustotou zástavby je možné upřednostnit individuální jímání a čištění odpadních vod. 

Důležitá je rovněž osvěta obyvatel v podpoře úspory vody a ekologicky odpovědného jímání a čištění 

vod. 

Zajištění vodohospodářské infrastruktury je nutnou podmínkou pro rozvoj podnikání (2.1), 

cestovního ruchu (2.4) i bydlení (3.6) a provoz budov ve veřejném zájmu (4.6). Výstavbu 

vodohospodářských sítí je pro zajištění efektivity nutné koordinovat s výstavbou dalších technických 

sítí (4.4) a silniční infrastruktury (4.1). Zřejmá je vazba na zajištění protipovodňových a protipožárních 

systémů (1.5) a hospodaření s vodou a zajištění její kvality (3.2), v souladu s EVVO (3.5) je zajištění 

kvalitní likvidace odpadních vod. 

Opatření: 

4.3.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vodovodních sítí vč. vodních zdrojů, vodojemů a 

úpraven vody a zařízení na individuální jímání vod 

4.3.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí vč. čistíren odpadních vod a zařízení 

na individuální čištění odpadních vod 

4.3.3 Zmapování a pasportizace vodovodních a kanalizačních sítí 

4.3.4 Osvěta obyvatel a propagace ekologického chování v jímání a likvidaci odpadních vod 

 

4.4. Podoblast: Ostatní technická infrastruktura 

Specifický cíl: Funkční sítě plynovodů a centrálního zásobování teplem, všeobecně dostupné 

telekomunikační a datové sítě, funkční veřejné osvětlení pokrývající zastavěné území, podpora 

realizace úspor energie a malých obnovitelných zdrojů 

Zásobování elektrickou energií je na dobré úrovni. Problematické je stáří některých rozvodů a 

doprovodné infrastruktury a vrchní vedení rozvodů v části zastavěného území. V některých lokalitách 

přestává stačit současná kapacita sítí. Plyn je zaveden celkem v 15 obcích, ale z důvodu jeho vysoké 

ceny se plynofikace zřejmě nebude dále rozšiřovat. Dochází naopak k opačnému trendu, kdy se 

občané začínají vracet k vytápění uhlím, jakožto ekologicky nejméně vhodnému zdroji. V Turnově 

existuje systém centrálního zásobování teplem. 

Sítě veřejného osvětlení pokrývají většinu zastavěných lokalit, ze strany občanů se objevují požadavky 

na osvětlení dalších prostor, především některých komunikací v extravilánu, jež spojují jednotlivé 

zastavěné oblasti. Problematické je stáří některých rozvodů, nosných prvků i svítidel a velké množství 

jednotlivých typů svítidel, které komplikuje a prodražuje opravy a údržbu. Z důvodu úspory 

finančních nákladů dochází v některých obcích i k vypínání části veřejného osvětlení v pozdních 

nočních hodinách. Kvalita veřejného osvětlení je významným prvkem bezpečnosti silničního provozu 

a rovněž prevence kriminality. 

V některých obcích je nedostatečné zajištění signálem pro mobilní telefony (nejproblematičtější je síť 

T-Mobile). Síť pevných telefonních linek se již nebude rozšiřovat, důležité je zajistit funkčnost stávající 

sítě.  
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Celkem 24 obcí provozuje obecní rozhlas, negativem je stáří rozvodů i jednotlivých tlampačů. Slabé je 

zatím rozšíření sítí kabelové televize a kamerových systémů. Předmětem kritiky ze strany aktérů v 

území je i nedostatečné pokrytí internetem.  

Pro vodní energii je nejvíce využívána řeka Jizera. Významný potenciál z hlediska energetických zdrojů 

představují vodní energie, biomasa a solární panely na střechách domů a celkově inovace ve způsobu 

získávání energie. Zamezit je třeba zřizování lokalit solárních panelů na zemědělské půdě. Zdaleka 

nejvýznamnější potenciál lze ale spatřovat v úsporách energie (zateplování nemovitostí, energetická 

účinnost zařízení).  

Kvalita ovzduší je v oblasti podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu poměrně dobrá, 

problematické bývají koncentrace benzopyrenu a polétavého prachu. Největší úsilí je třeba směřovat 

na zlepšení způsobu vytápění u lokálních topenišť. 

Řada aktérů v území spatřuje jako velký hendikep chybějící pasportizaci jednotlivých sítí technické 

infrastruktury. 

Do budoucna je proto nutné přijmout soubor synergicky působících opatření zaměřených na podporu 

výstavby a rekonstrukce jednotlivých sítí technické infrastruktury, zavádění prvků a šíření osvěty k 

úspoře energie a využití potenciálu alternativních zdrojů.  

Zajištění sítí technické infrastruktury je nutnou podmínkou pro rozvoj podnikání (2.1), cestovního 

ruchu (2.4) i bydlení (3.6) a provoz budov ve veřejném zájmu (4.6). Výstavbu sítí technické 

infrastruktury je pro zajištění efektivity nutné koordinovat s výstavbou vodohospodářských sítí (4.3) a 

silniční infrastruktury (4.1). Výstavba telekomunikačních a datových sítí má vazbu na sektor školství 

(1.1, posílení připojení k internetu) a zajištění elektronizace veřejné správy (1.4), s oblastí bezpečnosti 

souvisí i zajištění různých varovných a informačních systémů (1.5).   

Opatření: 

4.4.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí elektrického vedení vč. doprovodné infrastruktury 

4.4.2 Rekonstrukce a modernizace sítí plynovodů a centrálního zásobování teplem vč. doprovodné 

infrastruktury 

4.4.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí veřejného osvětlení vč. doprovodné infrastruktury 

4.4.4 Výstavba, rekonstrukce a modernizace telekomunikačních sítí (mobilní a pevná telefonní síť) 

a sítí pro přenos dat a informací (internet, kabelová televize, informační systémy, veřejný rozhlas…) 

4.4.5 Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro alternativní zdroje energie 

4.4.6 Podpora úspor energie v obytných i ostatních budovách 

4.4.7 Propagace, výchova a osvěta ke snížení spotřeby energie a zavádění ekologicky příznivých 

alternativních zdrojů energie 

4.4.8 Ekologizace systému vytápění budov, snížení množství emisí u bytových i nebytových objektů 

 

4.5. Podoblast: Odpadové hospodářství 

Specifický cíl: Fungující systém odpadového hospodářství včetně zařízení na likvidaci odpadů, 

podporující snižování množství, třídění a zpětné využití / recyklaci odpadů 
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Na území MAS se nachází 2 skládky komunálního odpadu, většina odpadu je však odvážena mimo 

území MAS do Košťálova. Likvidace odpadů probíhá standardním způsobem - svoz komunálního 

odpadu je zajištěn ve všech obcích prostřednictvím velkých svozových společností. Aktéři v území 

kritizují vysoké poplatky za svoz odpadu, většina obcí jej dotuje ze svého rozpočtu. Standardně je 

rozšířen sběr tříděného odpadu – sklo a plasty ve všech obcích, papír ve většině obcí, rozšířen je i 

sběr nápojových kartonů a drobného elektra. Síť sběrných nádob však dosud není dostačující. I 

nebezpečný odpad je pravidelně svážen ze všech obcí.  

Řídká je doposud síť sběrných dvorů a zařízení na likvidaci biologických odpadů – kompostáren a 

bioplynových stanic.  

Na území MAS jsou ve všech třech krajích evidovány staré ekologické zátěže. Problematická je však 

dostupnost informací o jejich současném stavu, Plány odpadového hospodářství jsou až 10 let staré. 

Problémem může být způsob likvidace odpadů u objektů druhého bydlení; majitelé těchto objektů 

mnohdy neplatí poplatky za odvoz odpadu. Lokálním problémem je existence černých skládek (nejen 

od rekreantů, problém představuje i velkoobjemový odpad od místních obyvatel). 

Ke zlepšení situace v odpadovém hospodářství je nutné přijmout soubor synergicky působících 

opatření. Prvním je změna legislativy, týkající se odpadů (poplatky za odpady u objektů druhého 

bydlení, výrazné zpřísnění postihů za nelegální odkládání odpadů), kterou však lze řešit pouze z 

centrální úrovně. Dalším opatřením je rozšíření možností pro likvidaci odpadů, např. ve formě 

rozšíření sítě sběrných nádob na tříděný odpad, rozšíření portfolia tříděného odpadu např. o kovy, 

textil a biologický odpad a vznik zařízení na likvidaci biologického i jiného odpadu (kompostárny, 

bioplynové stanice, sběrné dvory). Zcela nezbytná je osvěta obyvatelstva a propagace ve věci podpory 

rozšíření tříděného odpadu a snížení celkového množství vyprodukovaného odpadu. Inovativním 

prvkem by mohla být dohoda více obcí na společném řešení problematiky odpadů ke snížení závislosti 

na velkých svozových společnostech. 

Problematika likvidace odpadů je úzce spojena s ekologickou výchovou a osvětou (3.5) a péčí o 

krajinu a životní prostředí (3.1), je rovněž nutnou podmínkou pro fungování podnikání (2.1), 

cestovního ruchu (2.4) a rozvoj bydlení (3.6) a zajištění provozu budov ve veřejném zájmu (4.6).  

Opatření: 

4.5.1 Rozšíření možností pro sběr, likvidaci a recyklaci jednotlivých složek odpadu (sběrné nádoby, 

zařízení na likvidaci a ukládání odpadů, zajištění třídění dalších složek odpadu) 

4.5.2 Optimalizace likvidace odpadů (výběr svozové firmy, optimální cena za likvidaci odpadu, 

zpoplatnění rekreantů, spolupráce obcí na svozu a likvidaci odpadu,…) 

4.5.3 Propagace a osvěta pro snížení množství vyprodukovaného odpadu a ekologickou likvidaci 

odpadů 

4.5.4 Monitoring a hodnocení efektivity systému 

4.5.5 Inventarizace starých ekologických zátěží a jejich sanace 
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4.6. Podoblast: Komunitně plánovaná péče o veřejná prostranství, zeleň a budovy ve veřejném 

zájmu 

Specifický cíl: Rekonstruovaná a upravená veřejná prostranství a budovy ve veřejném zájmu se 

zajištěnou dlouhodobou péčí a využitím a sníženými provozními náklady  

Stav veřejných prostranství a budov ve veřejném zájmu se v obcích postupně zlepšuje, nadále však 

není uspokojivý. Problémem mnohých veřejných budov zůstává jejich stav, vysoké náklady na provoz 

(především z důvodu vysokých úniků tepla), zastaralé a poničené vnitřní vybavení, zchátralé vnitřní 

rozvody vedoucí k poruchám, bariérovost prostor. Týká se to nejen školských objektů (viz podoblast 

1.1), kulturních a sportovních zařízení (viz podoblast 1.2), zdravotních a sociálních zařízení (viz 

podoblast 1.3), ale i např. budov obecních úřadů. Problémem je neřešené správcovství budov, které 

vede k nedostatečnému využití objektů, při rekonstrukcích budov se často neřeší budoucí vysoké 

náklady na provoz.  

Stav některých veřejných prostranství je odrazem nedostatečné péče z důvodu chybějících finančních 

prostředků, ale i celkové koncepce podoby těchto prostranství. Problémem je nedostatečné nebo 

poničené vybavení (lavičky, koše, veřejné osvětlení, oddělené prostory pro pěší a pro auta), případy 

vandalismu a znečišťování veřejných prostor. Častým nešvarem je nekontrolovaný výlep plakátů a 

reklam. Součástí návsí řady obcí jsou betonové požární nádrže, které jsou rovněž poničené. Nedobrý 

je i stav sídelní zeleně. 

K řešení těchto problémů je třeba přijmout vzájemně integrovaná opatření s často inovačním 

charakterem zahrnující investice do veřejných prostor a budov ve veřejném zájmu, tvorbu koncepcí 

využití těchto budov a prostor s větším zapojením veřejnosti do tohoto rozhodovacího procesu. Je 

třeba prosazovat multifunkční využití objektů a prostor, např. aktivitami pro děti a mládež, ale i pro 

starší a hendikepované občany. Jedním z řešení může být větší propojení neziskových aktivit s 

komerčními, což napomůže finanční udržitelnosti správy těchto prostor. Při rekonstrukcích a případně 

i výstavbě budov a prostor je třeba dbát na finanční náročnost budoucí správy a údržby. Ve správě a 

údržbě je rovněž možné využít osob z veřejně prospěšných prací. 

Silná vazba existuje s podoblastí 1.4 (podpora zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích 

procesů, tedy i využití veřejných prostor). Budovy ve veřejném zájmu lze využít pro různé služby 

občanské vybavenosti, tedy vzdělávání (1.1), společenské vyžití (1.2), sociální služby a zdravotnictví 

(1.3), ale i pro podnikání (2.1), infrastrukturu či služby cestovního ruchu (2.4) nebo zajištění 

bezpečnosti (1.5). Pro fungování budov ve veřejném zájmu je nutné zajistit jejich vybavenost 

technickou infrastrukturou (4.3 – 4.5) a zajistit dostupnost veřejnou dopravou (4.2), u veřejných 

prostor oddělit provoz pěších a automobilů a zajistit parkování (4.1).  

Opatření: 

4.6.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace budov ve veřejném zájmu 

4.6.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení pro údržbu veřejných prostor 

4.6.3 Podpora multifunkčního využití budov a prostor ve veřejném zájmu, zapojení veřejnosti do 

koncepce využití těchto budov a prostor 
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1.4. Integrační prvky 
Integrace je jedním ze základních rysů tvorby a podoby strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje (SCLLD) MAS.  

Území MAS je specifické mj. svou polohou ve třech krajích, poněkud odlišným charakterem oblasti 

středního Pojizeří a oblasti Českého ráje, spádovostí k různým významným centrům – Mladé Boleslavi 

a Mnichovu Hradišti na jedné a Turnovu a Liberci na druhé straně. Samotná tvorba a realizace SCLLD 

je tak významným prvkem geografické integrace poměrně heterogenního území.  

Přes značnou nesourodost ve výše uvedených rysech se ale území vyznačuje i některými integračními 

prvky, které lze označit jako kulturní a historické (tradiční oblast zemědělství, kamenářství a 

sklářství, velmi bohaté kulturní dědictví – hrady, zámky, historická města, lidová architektura, odraz 

v literatuře a malířství) a částečně i přírodně - ekonomické (role cestovního ruchu). 

Neméně důležitá je ale i integrace, jíž lze nazvat personální nebo organizační, tedy zapojení širokého 

okruhu místních aktérů do zpracování strategie, důraz na komunitní způsob projednávání strategie 

s respektem k principům transparentnosti a demokratického rozhodování a s tím související 

prohloubení a rozšíření místního partnerství. Stejný princip bude uplatněn i při implementaci 

a monitoringu strategie. Cílem strategie je propojené a integrované čerpání finančních prostředků z 

fondů Společného strategického rámce v programovém období 2014-2020. 

Nezbytným prvkem je i obsahová integrace, kdy strategická část je koncipována tak, aby jednotlivé 

aktivity směřovaly do oblastí s přidanou hodnotou, na podporu vyváženého rozvoje území a snížení 

regionálních disparit mezi městem a venkovem a jednotlivými částmi oblasti. Samozřejmá je pak 

integrace aktivit do logicky vymezených strategických oblastí a podoblastí. 

Synergické efekty mezi jednotlivými strategickými oblastmi a podoblastmi jsou výslovně uvedeny 

u těchto podoblastí. Některé strategické podoblasti jsou pak primárně zaměřené na integraci. Těmi 

jsou především podoblasti 1.4 Vztahy a spolupráce v obcích a 3.6 Územní plánování a rozvoj obcí. 

Svým dopadem sem však patří i většina podoblastí ze strategické oblasti 4 Infrastruktura v území, 

konkrétně 4.1 Silniční doprava, 4.2 Alternativní způsoby dopravy, 4.3 Vodohospodářská technická 

infrastruktura a 4.4 Ostatní technická infrastruktura. 

Sekundárně pak především personální a organizační integraci řeší podoblasti 2.5 Organizace a 

marketing cestovního ruchu, ale i 1.1 Vzdělávání, 1.2 Kultura a sport, 1.3 Sociální služby a 

zdravotnictví, 1.5 Bezpečnost osob a ochrana majetku v území, řešení krizových situací, 2.2 Lokální 

ekonomika, 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání, 3.5 Ekologická výchova a osvěta, 4.5 Odpadové 

hospodářství a 4.6 Komunitně plánovaná péče o veřejná prostranství, zeleň a budovy ve veřejném 

zájmu. 

Vzájemná provázanost jednotlivých strategických podoblastí / specifických cílů je kromě výše 

uvedeného popisu u jednotlivých podoblastí pro přehlednost uvedena ještě v následující tabulce č. 7. 

V tabulce jsou znázorněny 2 typy vazeb mezi strategickými podoblastmi / specifickými cíli navzájem:  

a) silná integrační vazba – opatření těchto strategických podoblastí / specifických cílů jsou ve 

vzájemné podmíněnosti nebo silné synergii 
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b) slabá integrační vazba – opatření těchto strategických podoblastí / specifických cílů mají 

vzájemnou vazbu / návaznost 

Popis silných integračních vazeb je pak uveden v tabulce č. 8.  
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Tabulka č. 7: Vzájemná provázanost mezi strategickými podoblastmi (specifickými cíli) strategie 

Strategická podoblast 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

1.1 Vzdělávání   x       x x x   x         x   x x   x   x 

1.2 Kultura a sport     x x     x   x x             x x       x 

1.3 Sociální služby a zdravotnictví       x x x x x                 x x       x 

1.4 Vztahy a spolupráce v obcích           x     x x x         X       x   X 

1.5 

Bezpečnost osob a ochrana majetku v území, 
řešení krizových situací                     x x x x x x x   x x   x 

2.1 Podnikání v obcích             X X x x     x x   x x x x x x x 

2.2 Lokální ekonomika               x x x     x x x               

2.3 Pracovní trh a sociální podnikání                 x x     x x     x x         

2.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu                   X x   x x x x x x x x x x 

2.5 Organizace a marketing cestovního ruchu                     x   x x x x x x         

3.1 Péče o krajinu a zeleň                       x X X X x x x     x   

3.2 Hospodaření s vodou, vodní toky a nádrže                         X X X x     x       

3.3 Zemědělství                             x x             

3.4 Lesnictví a myslivost                             x x             

3.5 Ekologická výchova a osvěta                               x   x x x x x 

3.6 Územní plánování a rozvoj obcí                                 x x x x x x 

4.1 Silniční doprava                                   X x x   x 

4.2 Alternativní způsoby dopravy                                           x 

4.3 Vodohospodářská technická infrastruktura                                       x   x 

4.4 Ostatní technická infrastruktura                                           x 

4.5 Odpadové hospodářství                                           x 

4.6 

Komunitně plánovaná péče o veřejná 
prostranství, zeleň a budovy ve veřejném 
zájmu                                             

Vysvětlivky:  

X – silná integrační vazba ve formě podmíněnosti nebo silné synergie, x – slabá integrační vazba 
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Tabulka č. 8: Popis silných integračních vazeb mezi jednotlivými strategickými podoblastmi / 
specifickými cíli strategie 

Strategická podoblast Strategická podoblast Popis silné vazby 

1.4 Vztahy a spolupráce v obcích 

3.6 
Územní plánování a rozvoj 
obcí 

zpracování úz.plánů a zvýšení participace obyvatel při tvorbě 
obecních rozvojových dokumentů je přímo spojeno s podporou 
zapojování obyvatel do plánovacích a rozhodovacích procesů a 
zkvalitňování procesu řízení obcí 
inovativnost: při posilování participace občanů na zpracování 
rozv.dokumentů zároveň zároveň zkvalitňovat procesy v řízení 
obcí, přebírat příklady dobré praxe 

4.6 

Komunitně plánovaná péče o 
veřejná prostranství, zeleň a 
budovy ve veřejném zájmu 

zapojení veřejnosti do koncepce využití veřejných budov a 
prostor je přímo spojeno s podporou zapojování obyvatel do 
plánovacích a rozhodovacích procesů a zkvalitňování procesu 
řízení obcí 
inovativnost: zapojit občany do plánování multifunkčního 
využití veřejných budov a prostor díky transparentnosti a 
elektronizaci veřejné správy, sdílení příkladů dobré praxe, 
meziobecní spolupráci  

2.1 Podnikání v obcích 

2.2 Lokální ekonomika 

podpora podnikatelského prostředí a materiálového vybavení 
podniků je logickým základem pro podporu produkce lokálních 
výrobků a služeb 
inovativnost: v podpoře upřednostnit malé a střední podniky, 
které zpracovávají místní produkty  

2.3 
Pracovní trh a sociální 
podnikání 

podpora podnikatelského prostředí a materiálového vybavení 
podniků působí ve vzájemné synergii s podporou nástrojů ke 
zvýšení participace osob na pracovním trhu 
inovativnost: využít koncept sociálního podnikání pro rozvoj 
podnikání i jako prvek aktivní politiky zaměstnanosti 

2.4 
Infrastruktura a služby 
cestovního ruchu 2.5 

Organizace a marketing 
cestovního ruchu 

pro úspěšné využití potenciálu cestovního ruchu je nezbytné, 
aby ve vzájemné synergii byla přijímána opatření na podporu 
infrastruktury a služeb a cestovního ruchu na jedné straně a 
opatření ke zlepšení organizace a marketingu cestovního ruchu 
na druhé straně 
inovativnost: podpora místních výrobků a služeb a podpora 
místních zvyků a tradic k lepšímu destinačnímu managementu, 
rovnoměrnější distribuci návštěvníků a prodloužení tur.sezóny 

3.1 Péče o krajinu a zeleň 

3.3 Zemědělství 

způsob zemědělského hospodaření je zásadní podmínkou pro 
posilování biodiverzity a zvyšování ekologické stability krajiny 
inovativnost: propagace společného zájmu zemědělců a orgánů 
ochrany ŽP na údržbě krajiny, podpoře ekologického 
zemědělství, zpracování místních zem.produktů 

3.4 Lesnictví a myslivost 

způsob hospodaření v lesích je zásadní podmínkou pro 
posilování biodiverzity a zvyšování ekologické stability krajiny 
inovativnost: propagace společného zájmu lesních hospodářů a 
orgánů ochrany ŽP na podpoře přírodě blízkého hospodaření 
v lesích a místního zpracování dřeva 

3.5 Ekologická výchova a osvěta 

správně aplikovaná ekologická výchova a osvěta má významný 
vliv na způsob péče o přírodu a krajinu 
inovativnost: spolupráce v oblasti ekologické výchovy a osvěty 
mezi středisky EVVO, pracovníky veř. správy, zemědělci, lesními 
hospodáři 

3.2 
Hospodaření s vodou, vodní 
toky a nádrže 

3.3 Zemědělství 

způsob zemědělského hospodaření má zásadní vliv na 
posilování retence vody v krajině a kvalitu povrchových i 
podzemních vod 
inovativnost: podpora protierozních opatření na zemědělské 
půdě 

3.4 Lesnictví a myslivost 

způsob hospodaření v lesích má zásadní vliv na posilování 
retence vody v krajině a bránění erozi 
inovativnost: podpora opatření na lesní půdě k posílení retence 
vody v lesích 

3.5 Ekologická výchova a osvěta 
správně aplikovaná ekologická výchova a osvěta má významný 
vliv na hospodaření s vodou a posilování retence vody 
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inovativnost: spolupráce v oblasti EVVO hlavně hospodaření s 
vodou mezi středisky EVVO, pracovníky veř. správy, zemědělci, 
lesními hospodáři 

4.1 Silniční doprava 4.2 Alternativní způsoby dopravy 

předpokladem pro kvalitní veřejnou dopravu je i kvalitní silniční 
síť 
inovativnost: podpora komplexních projektů řešících kvalitu 
silniční sítě i zlepšení podmínek pro veřejnou a alternativní 
dopravu 

 

 

  



 

43 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

1.5. Inovativní prvky 
Dnes hojně citovaný termín inovace, pocházející z latinského innovare, tedy činit něco nového, 

obnovovat se netýká jen technické formy, na kterou se tento pojem často zjednodušuje. Definice 

vycházející z dokumentu OECD Oslo manuál z roku 1997 dělí inovace na technické a netechnické. 

Technické inovace jsou výrobkové a technologické inovace sestávající ze zavedení nových výrobků a 

technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a používaných technologií. 

Inovace se pokládá za realizovanou uplatněním nového nebo zlepšeného výrobku na trhu, nebo 

použitím nové nebo zlepšené výrobní technologie. Pod pojmem „výrobek“ se rozumí jak zboží, tak 

služba (produkt). Netechnické inovace jsou zejména organizační a podnikatelské (manažerské) 

inovace (např. implementace pokrokových metod řízení, zavedení významných změn organizační 

struktury, implementace nových nebo podstatných změn ve strategické orientaci společnosti či 

firmy), sociální inovace. (blíže viz Prnka a spol. 2003).  

Při tvorbě, realizaci a implementaci SCLLD se uplatnily a dále uplatní inovativní prvky. Inovativní byl 

při tvorbě strategie přístup zdola nahoru, kdy byl do rozhodování o prioritách strategie zapojen 

široký okruh účastníků z různých zájmových skupin (veřejná správa, místní podnikatelé, neziskový 

sektor apod.). Kromě tradičního dotazníkového šetření s představiteli obcí, lze za významný inovační 

prvek považovat řízené rozhovory s významnými aktéry v území a rovněž veřejná projednání na 7 

zvolených témat, která pomohla získat názor širokého okruhu účastníků na nejvýznamnější problémy 

v území a jejich řešení.  

Svým obsahem je strategie koncipována jako inovativní. Podporuje přímo či nepřímo inovace 

výrobků, postupů i služeb. Příručka programu Leader ČR uvádí rysy, kterými se vyznačuje pilotní 

charakter rozvojových strategií. Pilotní charakter, tedy charakter průzkumový, úvodní, průkopnický, 

lze do značné míry ztotožnit s inovativním. Příručka definuje 4 hlediska: 

- vznik nových produktů a služeb, které budou zahrnovat zvláštnosti dané oblasti (zde podoblasti 2.1 

– podpora zavádění inovací v podnikání, 2.2 – podpora regionálních výrobků a služeb, 2.3 – podpora 

sociálního podnikání)  

- nové metody, které umožňují kombinovat lidské, přírodní a/nebo finanční zdroje této oblasti, a tak 

dosáhnout lepšího využití místního potenciálu (1.1, 1.2, 1.3, 4.6 - multifunkční využívání veřejné 

infrastruktury, 1.4 - zlepšení výkonu a činnosti veřejné správy, 2.5 - spolupráce aktérů v cestovním 

ruchu, 1.1, 3.5 a průřezově další podoblasti - podpora vzdělávání v různých oblastech a podpora 

nových vzdělávacích metod) 

- kombinace a propojení ekonomických sektorů, které jsou tradičně oddělené (1.1, 2.3 – spolupráce 

škol, obcí a zaměstnavatelů, 2.2, 3.3, 3.4 - podpora místních systémů výroby a spotřeby, 3.1 – 

spolupráce na ochraně přírody a krajiny, 3.6 – využití brownfields) 

- originální formy organizace a zapojení místního obyvatelstva do rozhodovacích procesů a do 

realizace projektů (1.4, 3.6 - zapojování veřejnosti do rozvoje obcí, 1.1 – komunitní role škol, 1.2 – 

interpretace místního dědictví pro obyvatele). 

Za inovativní lze rovněž považovat integrovaný přístup, kdy realizací opatření k naplnění jednoho 

specifického cíle se podmiňuje či posiluje možnost realizace opatření k naplnění jiného specifického 

cíle. Týká se to silných integračních vazeb označených v tabulce č. 7 a popsaných v tabulce č. 8, kde je 

zřejmá logická silná provázanost sektoru podnikání, posílení lokální ekonomiky a pracovního trhu. 

Stejně tak je ovšem např. silně provázána i péče o krajinu, životní prostředí a vodní zdroje se 
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způsobem hospodaření v ní (zemědělství, lesnictví). Úspěch v oblasti rozvojového plánování obcí a 

využití veřejných prostor a budov je pak neodmyslitelně spojen se zvýšenou participací občanů na 

těchto procesech.  

Existuje však i spousta dalších integračních vazeb napříč strategickými podoblastmi / specifickými cíli, 

ale i strategickými oblastmi / strategickými cíli. Typické je např. postavení podnikání, které využívá 

místní zdroje (dopravní a technická infrastruktura, lidský potenciál) a svou činností pomáhá přetvářet 

místní prostředí (ekonomický profit a zlepšování sociální situace pro místní zaměstnance, zpracování 

místních produktů, možná vazba na cestovní ruch). Veřejná doprava pomáhá zajišťovat dostupnost 

různých aktivit v území a zlepšení její kvality tak zlepší efektivitu vynaložených prostředků i v jiných 

oblastech. Je tedy zřejmé, že pro celkový efekt vyplývající z realizace strategie je nutno v naplňování 

jednotlivých specifických cílů postupovat koordinovaně napříč specifickými cíli, programovými rámci i 

mimo ně, aby byl efekt pro území co nejvyšší.  

Při realizace strategie na období 2007-2013 se inovativnost projektů posuzovala prostřednictvím 

projektových fichí. Podobný princip bude uplatněn i pro období 2014-2020. Inovativnost a 

prospěšnost projektu se mj. posuzovala podle těchto kritérií: 

- využití vnitřního potenciálu území (návaznost na místní tradice a jejich podpora, vytváření 

podmínek pro zpracování zemědělských komodit na finální výrobky, výrobky z místní zemědělské 

suroviny, oprava památek, parků, zahrad, vytváření klidových zón) 

- využití jiných než dosud obvyklých výrobních, technických a logistických postupů 

- návaznost na jiné projekty 

- participace veřejnosti a partnerství s jinými subjekty při přípravě projektu 

- využití stávajících budov a pořízení jejich vybavení 

- zaměření na ochranu životního prostředí 

- multifunkční řešení objektů 

- zaměření na infrastrukturu pro volný čas a cestovní ruch 

- komplexnost projektu 
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1.6. Vazba na strategické dokumenty 

1.6.1. Zmapování relevantních strategií 
 

Evropské: 

EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 

ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní 

spolupráce 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a 

zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 

fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 

 

Celostátní: 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020  

Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2014-2020  

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Strategie reformy psychiatrické péče  

Strategie sociálního začleňování 2014-2020  

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR 

a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám 

klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020 

 

 

Krajské: 

Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 

Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020  

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 aktualizovaná roku 2012 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011-2013 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 

Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 
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Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 1997-2013 

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje 

Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji 

Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (verze 2014) 

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 

Program rozvoje cyklistické dopravy v LK pro období 2008 - 2013 

Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje 

Územně energetická koncepce Libereckého kraje 

Územně energetická koncepce Královéhradeckého kraje 

Územní energetická koncepce Středočeského kraje 

Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek v Libereckém kraji (KSEI) - návrhová část (listopad 

2003) 

Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje 

Program snižování emisí a Integrovaný program zlepšování kvality ovzduší Středočeského kraje 

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje (POH LK) 

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje (aktualizace 2014) 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006–2016 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

Krajský lesnický program Libereckého kraje 

Koncepce ochrany před povodněmi Libereckého kraje 

Povodňový plán Libereckého kraje 

Povodňový plán Královéhradeckého kraje 

Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje 

Koncepce EVVO Libereckého kraje pro období 2011 - 2020 a Akční plán pro období 2011 – 2013 

Koncepce EVVO Královéhradeckého kraje 

Koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020 

Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje 

Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje 

Regionální surovinová politika Libereckého kraje 2011 

Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje 

Regionální inovační strategie Libereckého kraje 

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 

RIS3 Strategie inteligentní specializace – Liberecký kraj 

RIS3 Strategie inteligentní specializace – Královéhradecký kraj 

RIS3 Strategie inteligentní specializace – Středočeský kraj 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012 
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2014-2017  

Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 – 2017 

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji 

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2011 – 2015 

Plán začleňování seniorů v Královéhradeckém kraji 2008-10 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením – Královéhradecký kraj 

Zdravotní politika Libereckého kraje 

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015 

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (Územní plán kraje) 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 

Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2012 až 2016 

Koncepce prevence kriminality na léta 2012 až 2016 v Královéhradeckém kraji 

Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2009 – 2012 

 

Regionální: 

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj na období 2014-2023 

Střednědobý plán Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji 2012-2017 

Integrovaný projekt mikroregionu Český ráj (2009) 

Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Mnichovo Hradiště a spádových obcí 2013-2017 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011-2015 

Plán rozvoje sociálních služeb na období let 2007-2010 – Správní území města Jičín 

 

Lokální: 

Program rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009-2015 

Strategický plán města Turnova 

 

 

1.6.2. Typologie území podle relevantních strategií 
Jak již bylo zdůrazněno výše, mezi jednotlivými obcemi existují v různých charakteristikách značné 

rozdíly. Vnitřní heterogenita MAS se rovněž odráží v typologii území podle relevantních strategií. 

Těmi jsou Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020 (dále jen SRR ČR) a Programy 

rozvoje jednotlivých krajů na léta 2014-2020 (u Královéhradeckého kraje na léta 2014-2016). 

V SRR ČR je v úrovni obcí území České republiky rozděleno na 3 základní typy území z hlediska 

rozvojových znaků: 

- Rozvojová území (územní jednotky vykazující znaky a charakteristiky obvykle tvořící 

předpoklad (potenciál) relativně příznivého rozvoje nebo již v současnosti se rozvíjející 

zřetelně dynamičtěji než jiné jednotky) 

- Stabilizovaná území (územní jednotky vykazující průměrný nebo nevyrovnaný stav, např. 

značné kolísání jednotlivých indikátorů) 
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- Periferní území (územní jednotky s negativními rozvojovými znaky) 

V Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 jsou vymezeny hospodářsky slabé a hospodářsky 

podprůměrné regiony. Jako základní územní jednotka pro vymezení zde slouží tzv. generelové 

jednotky (mikroregiony na nejnižší regionální úrovni, které mají své středisko a k němu vymezené 

spádové území). K hodnocení zde je zde použita kombinace 11 ukazatelů. Jedinou obcí spadající do 

hospodářsky slabých regionů je Ktová. V Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016 

nespadá do hospodářsky problémových regionů žádná obec. V Programu rozvoje Středočeského  

kraje 2014-2020 je provedena kategorizace území pouze podle okresů. Celý okres Mladá Boleslav je 

řazen do společné kategorie s okresy Praha – východ a Praha- západ a je díky existenci podniku Škoda 

auto, a.s. charakterizován jako výjimečný z hlediska ekonomických aspektů. Vyznačuje se vysokou 

dojížďkou za prací a nízkou podnikatelskou aktivitou. 

V jednotlivých Programech rozvoje kraje jsou rovněž vymezeny městské a venkovské obce. Ve 

Středočeském a Královéhradeckém kraji je za venkovskou považována obec, která má méně než 

2 000 obyvatel, v Libereckém kraji je pro vymezení použita kombinace 9 ukazatelů. 

 

Tabulka č. 9: Typologie obcí podle relevantních strategických dokumentů 

obec 

SRR ČR 2014-
2020 

venkovské/městské oblasti Typologie území 

Bílá Hlína stabilizovaná venkovské 

Boseň rozvojová venkovské 

Branžež rozvojová venkovské 

Březina rozvojová venkovské 

Dobšín stabilizovaná venkovské 

Dolní Bousov rozvojová městské 

Horní Bukovina stabilizovaná venkovské 

Hrubá Skála stabilizovaná venkovské 

Chocnějovice stabilizovaná venkovské 

Jivina rozvojová venkovské 

Kacanovy stabilizovaná venkovské 

Karlovice stabilizovaná venkovské 

Klášter Hradiště nad Jizerou rozvojová venkovské 

Kněžmost rozvojová venkovské 

Koryta stabilizovaná venkovské 

Ktová stabilizovaná venkovské 

Libošovice stabilizovaná venkovské 

Loukov stabilizovaná venkovské 

Loukovec rozvojová venkovské 

Markvartice stabilizovaná venkovské 

Mladějov periferní venkovské 

Mnichovo Hradiště rozvojová městské 

Modřišice rozvojová venkovské 

Mohelnice nad Jizerou stabilizovaná venkovské 

Mukařov stabilizovaná venkovské 
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Neveklovice stabilizovaná venkovské 

Olešnice stabilizovaná venkovské 

Osek periferní venkovské 

Přepeře stabilizovaná venkovské 

Ptýrov rozvojová venkovské 

Rohatsko rozvojová venkovské 

Samšina stabilizovaná venkovské 

Sezemice stabilizovaná venkovské 

Sobotka stabilizovaná městské 

Strážiště stabilizovaná venkovské 

Troskovice stabilizovaná venkovské 

Turnov rozvojová městské 

Všeň stabilizovaná venkovské 

Vyskeř stabilizovaná venkovské 

Žďár rozvojová venkovské 

Zdroj: Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020, Program rozvoje Libereckého kraje 

2014-2020, Program rozvoje Středočeského kraje 2014-2020, Program rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2014-2016 

 

14 obcí zařazuje Strategie regionálního rozvoje ČR mezi rozvojová území, tedy území vykazující 

pozitivní rozvojové znaky. 12 z nich leží ve Středočeském kraji, zbylé 2 – Turnov a Modřišice - leží 

v Libereckém kraji. 24 obcí je zařazeno do stabilizovaných území, tedy území vykazující průměrné 

nebo nevyrovnané hodnoty jednotlivých ukazatelů, které typologii tvoří. Do periferních území jsou 

řazeny 2 obce v Královéhradeckém kraji – Mladějov a Osek. 
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1.6.3. Vazba na nejvýznamnější nadřazené strategické dokumenty 
V následujících tabulkách jsou uvedeny návaznosti jednotlivých strategických podoblastí na významné strategické dokumenty, tj. Programy rozvoje 

jednotlivých krajů, v kterých MAS leží, na Strategii regionální rozvoje ČR a na Strategii Evropa 2020. Vazba na další důležité dokumenty je v uvedena 

v tabulce č.73 v příloze. 

Tabulka č. 10: Přehled vazeb strategické oblasti 1 na důležité dokumenty 

oblast strategický cíl podoblast 
PR LK 2014-
2020 

PR SK 2014-
2020 

PR KHK 2014-
2016 

SRR ČR 2014-
2020 

Strategie Evropa 2020 

              Oblast 
Stěžejní 
iniciativa 

1. Život v 
obcích 

Kvalitní a dostupná občanská vybavenost a 
aktivní a spokojení občané vytvářejí bohatý 
společenský život a dobré mezilidské vztahy               

    1.1. Vzdělávání  B1 C1, D1 1.3 

3.X RSP; 3.1 
RSP; 4.1 S; 5.3 
P 

Inteligentní 
růst 

Mládež v 
pohybu 

    1.2. Kultura a sport  
B4, B5, E2, 
E3, E5 B3, C3 3.4 

3.X RSP; 3.2 
RSP;  (4.1 S; 5.3 
P)     

    
1.3. Sociální služby 
a zdravotnictví B3 C2 3.1, 3.2 

3.X RSP; 3.1 
RSP; 4.1 S; 5.3 
P 

Růst 
podporující 
začlenění 

Evropská 
platforma 
pro boj 
proti 
chudobě 

    
1.4. Vztahy a 
spolupráce v obcích 

B4, B5, E1-
E6 A4, D1 5.1, 5.2, 5.3 

8.1.RSP; 8.3 
RSP; 9.1 RSP; 
9.2 RSP     

    

1.5. Bezpečnost 
osob a ochrana 
majetku v území,  
řešení krizových 
situací   B7 B5 3.3 

3.X RSP; 4.1 S; 
5.3 P     

Vysvětlivky viz tabulka č.9 
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Tabulka č. 11: Přehled vazeb strategické oblasti 2 na důležité dokumenty 

oblast strategický cíl podoblast 
PR LK 2014-
2020 

PR SK 2014-
2020 

PR KHK 
2014-2016 

SRR ČR 
2014-2020 

Strategie Evropa 2020 

              Oblast Stěžejní iniciativa 

2. 
Hospodář-
ský rozvoj  

Dobré podmínky pro podnikání, 
dostatečná nabídka pracovních 
příležitostí, kvalitní 
infrastruktura a služby v 
cestovním ruchu               

    2.1. Podnikání v obcích  A1, A2, E5 A1, A2, D1 1.1, 1.2 

1.1 R; 4.3 S; 
5.1 P; 6.1 
RSP 

Udržitelný 
růst / 
Inteligentní 
růst 

Průmyslová politika 
pro věk globalizace / 
Inovace v Unii 

    2.2. Lokální ekonomika A1, A3 A1, D1 1.1, 4.5 4.3 S; 5.1 P 
Udržitelný 
růst 

Průmyslová politika 
pro věk globalizace 

    
2.3. Pracovní trh a 
sociální podnikání A1, B2, E5 A3, D1 1.1, 1.3 

1.5 R; 3.X 
RSP; 4.1 S; 
5.1 P; 5.2 P 

Růst 
podporující 
začlenění 

Program pro nové 
dovednosti a pracovní 
místa 

    
2.4. Infrastruktura a 
služby cestovního ruchu A4 A1, D2 1.4, 2.3, 4.5 

1.4 R; 3.2 
RSP;  4.3 S; 
5.1 P 

Udržitelný 
růst 

Průmyslová politika 
pro věk globalizace 

    

2.5. Organizace a 
marketing cestovního 
ruchu A4 A1 1.4 

4.3 S; 5.1 P; 
(3.2 RSP) 

Udržitelný 
růst 

Průmyslová politika 
pro věk globalizace 

Vysvětlivky: PR LK – Program rozvoje Libereckého kraje, PR SK – Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, PR KHK - Program rozvoje 

Královéhradeckého kraje, SRR ČR – Strategie regionálního rozvoje České republiky; Typologie území ČR v SRR ČR: R – rozvojová, S – stabilizovaná, P - 

periferní 
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Tabulka č. 12: Přehled vazeb strategické oblasti 3 na důležité dokumenty 

oblast strategický cíl podoblast 
PR LK 2014-
2020 

PR SK 2014-
2020 

PR KHK 2014-
2016 

SRR ČR 2014-
2020 

Strategie Evropa 2020 

              Oblast Stěžejní iniciativa 

3. Životní 
prostředí a 
péče o krajinu 

Kvalitní životní prostředí, 
hospodaření v krajině v 
souladu s principy 
udržitelného rozvoje               

    

3.1. Péče o 
krajinu a 
zeleň D3 E1 4.4, 4.5 1.4 R; 7.1 RSP Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 
/ Průmyslová politika pro éru 
globalizace 

    

3.2. 
Hospodaření 
s vodou, 
vodní toky a 
nádrže A3, D3, D4 D2, E1, E3 4.1, 4.4, 4.5 

6.5 RSP; 7.1 
RSP; 7.2 RSP; 
(4.1 S; 5.2 P) Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 
/ Průmyslová politika pro éru 
globalizace 

    
3.3. 
Zemědělství A3, D3 D2, E1 4.1, 4.5 

4.3 S; 5.1 P; 
7.1 RSP Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 
/ Průmyslová politika pro éru 
globalizace 

    
3.4. Lesnictví 
a myslivost A3, D3 D2, E1 4.1, 4.4, 4.5 

4.3 S; 5.1 P; 
7.1 RSP Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 
/ Průmyslová politika pro éru 
globalizace 

    

3.5. 
Ekologická 
výchova a 
osvěta D4 E3 4.4 

1.5 R; 3.X 
RSP; 4.1 S; 
5.2 P Udržitelný růst 

Evropa méně náročná na zdroje 
/ Průmyslová politika pro éru 
globalizace 

    

3.6. Územní 
plánování a 
rozvoj obcí 

A1, A3, B6, 
D1, E2, E4 D1, D2 4.4, 5.2, 5.3 

3.3 RSP, 6.1 
RSP; 7.1 RSP; 
9.1 RSP     
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Tabulka č. 13: Přehled vazeb strategické oblasti 4 na důležité dokumenty 

oblast strategický cíl podoblast 
PR LK 2014-
2020 

PR SK 2014-
2020 

PR KHK 2014-
2016 

SRR ČR 2014-
2020 

Strategie Evropa 2020 

              Oblast Stěžejní iniciativa 

4. Infra-
struktu
ra v 
území  

Kvalitní dopravní a technická 
infrastruktura, vyhovující dopravní 
obslužnost, fungující udržitelný 
systém odpadového hospodářství, 
upravená a fungující veřejná 
prostranství a budovy ve veřejném 
zájmu               

    4.1. Silniční doprava C1 B1 2.2 

1.3 R; 1.4 R; 2.1 
R; 4.2 S; 5.3 P; 
6.4 RSP 

Udržitelný 
růst 

Evropa méně náročná na zdroje / 
Průmyslová politika pro éru globalizace 

    
4.2. Alternativní 
způsoby dopravy C1, C2 B1, B2 2.2, 2.3 

1.3 R; 1.4 R; 2.2 
R; 4.2 S; 5.3 P; 
6.4 RSP 

Udržitelný 
růst 

Evropa méně náročná na zdroje / 
Průmyslová politika pro éru globalizace 

    

4.3. Vodo-hospodářská 
technická 
infrastruktura C3, D4 B1, E3 4.1, 4.4 

1.4 R; 4.2 S; 6.5 
RSP 

Udržitelný 
růst 

Evropa méně náročná na zdroje / 
Průmyslová politika pro éru globalizace 

    
4.4. Ostatní technická 
infrastruktura C3, D4 B1, E2, E3 4.3, 4.4 

1.4 R; 2.3 R; 4.2 
S; 6.3 RSP; (3.X 
RSP; 4.1 S; 5.2 P) 

Udržitelný 
růst 

Evropa méně náročná na zdroje / 
Průmyslová politika pro éru globalizace 

    
4.5. Odpadové 
hospodářství D1, D2, D4 E2 4.2, 4.4 

6.2 RSP; (3.X RSP; 
4.1 S; 5.2 P) 

Udržitelný 
růst 

Evropa méně náročná na zdroje / 
Průmyslová politika pro éru globalizace 

    

4.6. Komunitně 
plánovaná péče o 
veřejná prostranství, 
zeleň a budovy ve 
veřejném zájmu B6, E2, E3 D1, E1, E2 3.4, 4.5, 5.3 

1.4 RSP; 3.2 RSP, 
6.1 RSP; 6.3 RSP; 
7.1 RSP; 9.2 RSP     
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2. Akční plán 

2.1. Provázanost strategie s akčním plánem 
 

V následující tabulce je uvedena vazba jednotlivých opatření strategie na programové rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 

a Programu rozvoje venkova (PRV). Je vždy uvedeno číslo konkrétního opatření (fiche v případě PRV) 

programového rámce, na nějž vazba ze strategie existuje. Vazba opatření / fiche programového 

rámce většinou existuje na více opatření strategie, ale téměř výhradně v rámci jedné podoblasti / 

specifického cíle strategie. Výjimkou je opatření 2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení z 

OPZ, kde primární vazba existuje na podoblast / specifický cíl 2.3, sekundární na podoblast / 

specifický cíl 2.1. 

Tabulka č. 14: Vazba strategie na akční plán 

Strategie SCLLD 
programový 
rámec 

číslo 
opatření 
/ fiche z 
progr. 
rámce 

oblast podoblast opatření     

1 Život v 
obcích 

1.1 Vzdělávání  

1.1.1  Investice do budov, zařízení a vybavení škol všech stupňů a 
základních uměleckých škol s cílem zlepšení uživatelského 
komfortu, snížení nákladů na provoz, úspory vody a energií apod.; 
důležitá je dlouhodobá udržitelnost a efektivita provozu IROP 1.5 

1.1.2  Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
školských zařízení     

1.1.3  Rozvoj programů mimoškolního a celoživotního vzdělávání IROP 1.5 

1.1.4  Podpora komunikace a spolupráce škol, obcí a 
zaměstnavatelů v území     

1.1.5  Podpora komunitní role škol a multifunkčního využívání 
školních budov a prostor     

1.1.6  Rozvoj moderních, alternativních forem vzdělávání IROP 1.5 

1.1.7  Podpora integračních a inkluzivních programů pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami a ze sociálně slabých rodin na 
všech stupních škol i v oblasti celoživotního vzdělávání     

1.1.8  Podpora schopnosti školských zařízení všech typů 
administrovat projekty financované z veřejných i soukromých 
finančních zdrojů     

1.2 Kultura a 
sport  

1.2.1  Investice do budov, zařízení, vybavení a související 
infrastruktury potřebné pro činnost spolků, pro sportovní a kulturní 
vyžití obyvatel i návštěvníků a pro volnočasové aktivity, s důrazem 
na efektivitu a trvalou udržitelnost provozu     

1.2.2  Podpora činnosti spolků, pořádání sportovních, kulturních a 
společenských akcí; posilování vzájemné komunikace, 
informovanosti a spolupráce; pomoc s administrativním a 
organizačním zajištěním dotační a grantové podpory z veřejných i 
soukromých zdrojů     

1.2.3  Inventarizace, uchování a obnova prvků místního hmotného i 
nehmotného kulturního a historického dědictví; interpretace 
místního dědictví pro místní obyvatele i návštěvníky IROP 1.6 

1.2.4  Podpora aktivního zapojení občanů do života obce,     
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dobrovolnictví, komunitní plánování 

1.2.5  Podpora duchovního života v obcích a komunitních aktivit 
církví a církevních zařízení      

1.2.6  Zvyšování informovanosti obyvatel i návštěvníků o místním 
přírodním, kulturním a historickém dědictví a jeho propagace     

1.3 Sociální 
služby a 

zdravotnictví 

1.3.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba zdravotnických 
zařízení a zařízení sociálních služeb a jejich vybavení 

IROP 1.3 

OPZ 2.1 

1.3.2  Podpora všech druhů terénní péče, vč. neformální a sdílené 
péče 

IROP 1.3 

OPZ 2.1 

1.3.3  Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních zařízení s cílem 
zlepšení dostupnosti služeb pro klienty; provázání služeb do 
efektivního, uživatelsky příjemného systému OPZ 2.1 

1.3.4  Zvýšení informovanosti obyvatel o zdravotních a sociálních 
službách všech druhů, zejména se zřetelem na skupiny obyvatel 
ohrožené exkluzí     

1.3.5  Vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb, 
zvyšování profesionality, poradenství OPZ 2.1 

1.3.6 Podpora služeb sociálního začleňování a prevence sociálního 
vyloučení, sociálního poradenství, komunitní sociální práce a 
sociálního/prostupného bydlení 

IROP 1.3 

OPZ 2.1 

1.3.7 Podpora prorodinných opatření OPZ 2.2 

1.3.8 Podpora prevence v oblasti kriminality, závislostí (drogy, 
hráčství apod.) a dalších sociálně patologických jevů – preventivní 
programy a vzdělávání ve školách, pro občany, pro skupiny obyvatel 
s rizikovým chováním a ohrožené sociálním vyloučením a v sociálně 
vyloučených lokalitách OPZ 2.1 

1.4 Vztahy a 
spolupráce v 

obcích 

1.4.1  Posilování regionální, meziobecní a mezinárodní komunikace 
a spolupráce (informační a komunikační systémy, setkávání, 
společné plánování a příprava projektů apod.) PRV 3.5 

1.4.2  Zkvalitňování procesu řízení obcí, vzdělávání a poradenství 
pro vedení obcí, transparentnost a otevřenost veřejné správy, 
elektronizace veřejné správy, sdílení příkladů dobré praxe     

1.4.3  Podpora zapojování občanů do plánovacích a rozhodovacích 
procesů, podpora mezisektorové spolupráce na místní i regionální 
úrovni     

1.4.4  Pomoc zejména menším obcím s rostoucí administrativou 
(čerpání dotací, projektový a finanční management, územní 
plánování apod.)     

1.5 Bezpečnost 
osob a ochrana 

majetku v území, 
řešení krizových 

situací 

1.5.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba prostor a vybavení 
pro všechny složky integrovaného záchranného systému  IROP 1.2 

1.5.2  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba kamerových 
systémů, prvků pasivní ochrany, výstražných protipovodňových, 
protipožárních a informačních telekomunikačních systémů     

1.5.3  Komunikace a spolupráce obcí a složek IZS     

2 
Hospodářský 

rozvoj 
2.1 Podnikání v 

obcích 

2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v obcích, zejména malých 
a středních podniků (vzdělávání a poradenství podnikatelům, 
databáze podnikatelů v obcích, společný marketing a propagace, 
pomoc se zajištěním prostor) OPZ 2.3 

2.1.2 Materiální podpora podnikatelských subjektů (nákup 
vybavení, snížení provozních nákladů, rekonstrukce a výstavba 
prostor pro podnikání) PRV 3.3 

2.1.3 Investorská příprava prostor pro podnikání (databáze 
brownfields, revitalizace, zpřístupnění a zasíťování prostor pro 
podnikání, výstavba nových podnikatelských zón v souladu s 
principy udržitelného rozvoje)     
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2.1.4 Podpora zavádění inovací a vědeckotechnického pokroku 
(podpora spolupráce s vědou a výzkumem, finanční nástroje na 
podporu zavádění inovací, ochrana duševního vlastnictví, posílení 
role vědy a výzkumu a inovačního procesu ve firmách)     

2.2 Lokální 
ekonomika 

2.2.1 Podpora regionálních výrobků a služeb (rozšíření spolupráce - 
se segmentem cestovního ruchu, s veřejnou správou, nadregionální 
i zahraniční, právní pomoc a vzdělávání, certifikace)     

2.2.2 Propagace regionálních výrobků a služeb (informovanost, 
soutěže značek, regionální farmářské trhy, faremní prodejny, 
podnikové prodejny, prodejní expozice, akce na podporu místních 
tradic apod.), podpora nových způsobů odbytu      

2.3 Pracovní trh a 
sociální podnikání 

2.3.1 Vzdělávání a růst kvalifikace pracovních sil (rekvalifikace, 
celoživotní vzdělávání,…) OPZ 2.3 

2.3.2 Podpora nástrojů k uplatnění na pracovním trhu a získání 
pracovních zkušeností a návyků (kariérní poradenství, diagnostika, 
zprostředkování zaměstnání, prostupné zaměstnání, motivační 
aktivity, veřejně prospěšné práce,…) OPZ 2.3 

2.3.3 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a dalších lokálních partnerů 
na trhu práce (praxe, stáže, dny otevřených dveří ve firmách, 
příklady dobré praxe, setkávání ředitelů škol a podnikatelů, 
regionální burzy práce, job centra,…) OPZ 2.3 

2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení 
uvolněných pracovních míst 

IROP 1.4 

OPZ 2.3 

OPZ 2.4 

2.3.5 Zavádění flexibilních forem organizace práce (částečné 
pracovní úvazky, home office, sdílená pracovní místa,…) OPZ 2.3 

2.4 Infrastruktura 
a služby 

cestovního ruchu 

2.4.1 Dobudování a růst kvality infrastruktury a služeb cestovního 
ruchu v souladu s požadavky regionu a principy udržitelného rozvoje 
(ubytování, stravování, turistické trasy včetně doplňkové 
infrastruktury…)     

2.4.2 Vznik nových atraktivit cestovního ruchu v souladu s 
požadavky regionu a principy udržitelného rozvoje, podpora 
místních výrobků, zvyků a tradic     

2.4.3 Podpora zajištění dopravní obslužnosti turistických atraktivit 
veřejnou dopravou, výstavba parkovišť a jejich zázemí v nástupních 
místech cestovního ruchu a s návazností na veřejnou dopravu     

2.5 Organizace a 
marketing 

cestovního ruchu 

2.5.1 Spolupráce jednotlivých aktérů cestovního ruchu (společné 
vstupné, balíčky služeb apod.)     

2.5.2 Podpora aktivit vedoucích k prodloužení turistické sezóny a 
vyváženější distribuci návštěvníků regionu Český ráj     

2.5.3 Zajištění dat a informací ze segmentu cestovního ruchu (vč. 
návštěvnosti) a pravidelné hodnocení přínosů cestovního ruchu     

2.5.4 Implementace marketingu cestovního ruchu za celou oblast 
Českého ráje     

2.5.5 Zlepšení destinačního managementu celého Českého ráje     

2.5.6 Vzdělávání pracovníků a aktérů cestovního ruchu     

2.5.7 Posílení pozice a efektivity činnosti Sdružení Český ráj a 
Geoparku Český ráj     

3 Životní 
prostředí a 

péče o 
krajinu 

3.1 Péče o krajinu 
a zeleň 

3.1.1  Zachování krajinného rázu a prostupnosti krajiny     

3.1.2  Posilování biodiverzity cestou územní i druhové ochrany 
rostlin a živočichů; omezení a likvidace nepůvodních (invazních) 
druhů rostlin a živočichů     

3.1.3  Zvyšování ekologické stability krajiny (podpora ekologického 
zemědělství a přírodě blízkého lesního hospodaření, péče o prvky 
územních systémů ekologické stability, zpracování krajinných plánů     
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obcí) 

3.1.4  Péče o zeleň, výsadba a údržba zeleně (stromořadí, aleje, 
parky, volně rostoucí zeleň)     

3.1.5  Spolupráce subjektů v oblasti ochrany přírody a krajiny     

3.2 Hospodaření s 
vodou, vodní toky 

a nádrže 

3.2.1  Posilování retence vody v krajině, revitalizace říčních systémů     

3.2.2  Realizace protierozních opatření (způsoby obhospodařování 
zemědělské půdy, péče o nelesní zeleň apod.)     

3.2.3  Kvalitní péče o vodní toky; výstavba, rekonstrukce a údržba 
vodních nádrží     

3.2.4  Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v souvislosti s 
prevencí extrémních stavů (povodně, sucho) a přípravou na projevy 
klimatických změn     

3.2.5  Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkcí lesa     

3.2.6  Ochrana kvality povrchových i podzemních vod, omezení 
zdrojů znečištění     

3.3 Zemědělství 

3.3.1  Podpora ekologického hospodaření, podpora drobných 
zemědělců, obdělávání menších ploch a uplatnění 
agroenvironmentálních opatření     

3.3.2  Zvýšení finalizace zpracování zemědělských produktů, 
podpora systémů místní výroby a spotřeby (družstva, místní trhy, 
uplatnění místních zemědělských produktů v místních stravovacích 
zařízeních, podpora regionálních produktů apod.)      

3.3.3  Investice do majetku a vybavení zemědělsky hospodařících 
subjektů 

PRV 3.1 

PRV 3.2 

3.3.4  Podpora včelařství     

3.3.5  Podpora rybářství     

3.4 Lesnictví a 
myslivost 

3.4.1  Investice do majetku a vybavení subjektů z oblasti lesnictví a 
myslivosti     

3.4.2  Podpora místního zpracování dřeva, finalizace výroby     

3.4.3  Podpora mimoprodukčních funkcí lesa (zejména v souvislosti 
s posilováním retenčních schopností krajiny, cestovním ruchem a 
existencí Chráněné krajinné oblasti Český ráj) PRV 3.4 

3.4.4  Přírodě blízké hospodaření v lesích, zvyšování druhové, 
věkové a prostorové pestrosti lesních porostů     

3.4.5  Omezení a likvidace invazních druhů rostlin na lesních půdách     

3.4.6  Omezování škod zvěří na lesních porostech mj. snížením stavu 
zvěře     

3.5 Ekologická 
výchova a osvěta 

3.5.1  Podpora ekologické výchovy ve školách všech typů a v 
programech mimoškolního a celoživotního vzdělávání; zvyšování 
dostupnosti EVVO pro všechny cílové skupiny     

3.5.2  Zvyšování ekologického povědomí obyvatel včetně 
pracovníků veřejné správy, neziskových organizací a 
podnikatelských subjektů     

3.5.3  Podpora činnosti střediska ekologické výchovy Český ráj     

3.5.4  Integrace prvků EVVO cestou interpretace místního dědictví 
do programů muzeí, knihoven a dalších kulturních a vzdělávacích 
zařízení a atraktivit cestovního ruchu     

3.6 Územní 
plánování a 
rozvoj obcí 

3.6.1  Podpora zpracování komplexních i částečných pozemkových 
úprav a jejich realizace     

3.6.2  Zpracování územních plánů obcí včetně zapojení obyvatel      

3.6.3  Inventarizace a využití ploch brownfields     
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3.6.4  Zajištění ploch pro bydlení včetně související infrastruktury 
(sítě apod.) s ohledem na principy udržitelného rozvoje     

3.6.5 Modernizace a rekonstrukce domovního a bytového fondu     

3.6.6  Uplatňování principů udržitelného rozvoje a participace 
obyvatel při zpracování rozvojových dokumentů na všech úrovních 
(obec, region apod.)     

4 
Infrastruktura 

v území  

4.1 Silniční 
doprava 

4.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce státních a krajských 
komunikací vč. doprovodných staveb     

4.1.2 Výstavba, modernizace a rekonstrukce místních a účelových 
komunikací vč. doprovodných staveb     

4.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovišť vč. vybavení     

4.2 Alternativní 
způsoby dopravy 

4.2.1 Modernizace a rekonstrukce železničních tratí vč. 
doprovodných staveb     

4.2.2 Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek, cyklotras a pěších 
tras vč. doprovodné infrastruktury (odpočívadla, bezbariérové 
přístupy, signalizace,..) IROP 1.1 

4.2.3 Výstavba infrastruktury umožňující zatraktivnění kombinované 
dopravy (parkoviště a parkovací stání P+R, K+R, místa pro uložení 
jízdních kol – stojany, úschovny) IROP 1.1 

4.2.4 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a pravidelná údržba 
železničních a autobusových stanic a zastávek, využití prostor na 
železničních stanicích IROP 1.1 

4.2.5 Podpora integrovaných dopravních systémů všech 3 krajů a 
jejich integrace, zlepšení návazností spojů přes krajské hranice, 
podpora spolupráce krajů, Ministerstva dopravy, obcí a 
organizátorů veřejné dopravy a vzniku centrálního řízení veřejné 
dopravy     

4.2.6 Alternativní způsoby veřejné dopravy (svozy seniorů za 
základními službami, odvoz dětí do školy, poštovní autobusy, 
podniková doprava…)     

4.2.7 Informovanost a propagace veřejné dopravy (propagační akce 
– nostalgické jízdy, den bez aut, moderní informační technologie o 
veřejné dopravě, modernizace odbavovacích systémů)     

4.3 
Vodohospodářská 

technická 
infrastruktura 

4.3.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vodovodních sítí vč. 
vodních zdrojů, vodojemů a úpraven vody a zařízení na individuální 
jímání vod     

4.3.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace kanalizačních sítí vč. 
čistíren odpadních vod a zařízení na individuální čištění odpadních 
vod     

4.3.3 Zmapování a pasportizace vodovodních a kanalizačních sítí     

4.3.4 Osvěta obyvatel a propagace ekologického chování v jímání a 
likvidaci odpadních vod     

4.4 Ostatní 
technická 

infrastruktura 

4.4.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí elektrického vedení 
vč. doprovodné infrastruktury     

4.4.2 Rekonstrukce a modernizace sítí plynovodů a centrálního 
zásobování teplem vč. doprovodné infrastruktury     

4.4.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sítí veřejného osvětlení 
vč. doprovodné infrastruktury     

4.4.4 Výstavba, rekonstrukce a modernizace telekomunikačních sítí 
(mobilní a pevná telefonní síť) a sítí pro přenos dat a informací 
(internet, kabelová televize, informační systémy, veřejný rozhlas…)     

4.4.5 Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro 
alternativní zdroje energie     

4.4.6 Podpora úspor energie v obytných i ostatních budovách     

4.4.7 Propagace, výchova a osvěta ke snížení spotřeby energie a 
zavádění ekologicky příznivých alternativních zdrojů energie     
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4.4.8 Ekologizace systému vytápění budov, snížení množství emisí u 
bytových i nebytových objektů     

4.5 Odpadové 
hospodářství 

4.5.1 Rozšíření možností pro sběr, likvidaci a recyklaci jednotlivých 
složek odpadu (sběrné nádoby, zařízení na likvidaci a ukládání 
odpadů, zajištění třídění dalších složek odpadu)     

4.5.2 Optimalizace likvidace odpadů (výběr svozové firmy, optimální 
cena za likvidaci odpadu, zpoplatnění rekreantů, spolupráce obcí na 
svozu a likvidaci odpadu,…)     

4.5.3 Propagace a osvěta pro snížení množství vyprodukovaného 
odpadu a ekologickou likvidaci odpadů     

4.5.4 Monitoring a hodnocení efektivity systému     

4.5.5 Inventarizace starých ekologických zátěží a jejich sanace     

4.6 Komunitně 
plánovaná péče o 

veřejná 
prostranství, 

zeleň a budovy ve 
veřejném zájmu 

4.6.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace budov ve veřejném 
zájmu     

4.6.2 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení pro údržbu 
veřejných prostor     

4.6.3 Podpora multifunkčního využití budov a prostor ve veřejném 
zájmu, zapojení veřejnosti do koncepce využití těchto budov a 
prostor     

 

2.2. Struktura programových rámců 
 

Níže v tabulce č. 15 je uvedena struktura programových rámců, tedy seznam opatření / fichí 

v jednotlivých programových rámcích a jejich vazba na strategické podoblasti ve strategii (viz též 

tabulka výše, kde je uvedena i vazba na konkrétní opatření těchto strategických podoblastí).  

 

Tabulka č. 15: Struktura programových rámců a jejich vazba na strategii  

AKČNÍ PLÁN                                            
opatření / fiche STRATEGIE CLLD 

číslo název 
číslo str. 
podoblasti název strategické podoblasti 

číslo 
opatření 

Programový rámec IROP 

1.1 
Podpora bezpečnosti a 
atraktivity alternativních 
způsobů dopravy  4.2 Alternativní způsoby dopravy 

4.2.2; 
4.2.3; 4.2.4 

1.2 Prevence rizik a katastrof 
1.5 

Bezpečnost osob a ochrana majetku v území, 
řešení krizových situací 1.5.1 

1.3 
Zvýšení kvality a dostupnosti 
sociálních služeb 

1.3 Sociální služby a zdravotnictví 
1.3.1; 
1.3.2; 1.3.6 

1.4 
Podpora sociálního podnikání - 
investice 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 2.3.4 

1.5 
Dostupnost a kvalita 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 1.1 Vzdělávání 

1.1.1; 
1.1.3; 1.1.6 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 1.2 Kultura a sport 1.2.3 

Programový rámec OPZ 
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2.1 Podpora sociálního začleňování 

1.3 

Sociální služby a zdravotnictví 

1.3.1; 
1.3.2; 
1.3.3; 
1.3.5;  
1.3.6; 1.3.8 

2.2 Prorodinná opatření 
1.3 

Sociální služby a zdravotnictví 
1.3.7 

2.3 
Vyšší zaměstnaností proti 
sociálnímu vyloučení 

2.3 

Pracovní trh a sociální podnikání 
2.3.1; 
2.3.2; 
2.3.3; 
2.3.4; 2.3.5 

    2.1* Podnikání v obcích 2.1.1* 

2.4 
Podpora sociálního podnikání – 
neinvestice  

2.3 

Pracovní trh a sociální podnikání 

2.3.4 

Programový rámec PRV 

3.1 
Investice do zemědělských 
podniků 3.3 Zemědělství 3.3.3 

3.2 
Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 3.3 Zemědělství 3.3.3 

3.3 
Investice do nezemědělských 
činností 2.1 Podnikání v obcích 2.1.2 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 3.4 Lesnictví a myslivost 3.4.3 

3.5 
Projekty spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 1.4 Vztahy a spolupráce v obcích 1.4.1 

Vysvětlivky: * - sekundární vazba 

 

2.3. Vzájemná vazba opatření programových rámců 
 

Jednotlivá opatření (fiche v případě PRV) programových rámců spolu vzájemně souvisí. V tabulce č. 

16 jsou znázorněny 3 typy vazeb mezi opatřeními programových rámců (dále jen PR). 

a) silná integrační vazba – podmíněnost – realizace jednoho opatření je aspoň u některých projektů 

podmíněna realizací jiného opatření – takové podmíněnosti existují dvě – mezi opatřeními 1.3 a 2.1 u 

služeb sociálního začleňování a mezi opatřeními 1.4 a 2.4 u sociálního podnikání. Bližší popis je 

v tabulce č. 17.  

b) silná integrační vazba – silná synergie – realizace jednoho opatření má přímý vliv na úspěšnost 

realizace jiného opatření, např. zlepšená infrastruktura pro vzdělávání má přímý vliv na rozvoj 

klíčových kompetencí a tedy lepší uplatnění na pracovním trhu. Bližší popis je v tabulce č. 17. 

c) slabá integrační vazba – existuje návaznost na jiná opatření programových rámců. Tuto vazbu má 

většina ostatních opatření. Výčet slabých integračních vazeb je následující: 

Opatření 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy přispěje k lepší 

dostupnosti veřejné dopravy, což bude mít pozitivní vliv na dostupnost infrastruktury i měkkých 

aktivit sociálních služeb (1.3, 2.1), sociálního podnikání (1.4, 2.4) a vzdělávání (1.5) a bude mít 

pozitivní vliv i na služby zaměstnanosti (2.3), prorodinná opatření (2.2). 
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U infrastruktury sociálních služeb (1.3) existuje návaznost na opatření z OPZ (vybudování 

infrastruktury sociálních služeb podporuje sociální začlenění a prevenci sociálního vyloučení (výše 

v tabulce popsaná silná vazba 1.3 x 2.1), což může mít kladný efekt na uplatnění na pracovním trhu 

(2.3), např. i formou sociálního podnikání (2.4), k čemuž může být nápomocno i opatření ke sladění 

pracovního a rodinného života (2.2)). 

U infrastruktury vzdělávání (1.5) může z lepšího pracovního uplatnění vlivem zlepšených podmínek 

pro vzdělávání (silná vazba 1.5 x 2.3) vyplynout i poptávka po službách v opatřeních 2.2 a 2.4 a 

zároveň se sníží potřeba sociálních služeb a dalších programů z opatření 2.1. 

Vzájemně se ovlivňují opatření z OPZ. Poskytování služeb, jež podporují sociální začleňování (2.1), 

implikuje u cílových skupin jejich snahu o začlenění na pracovní trh (silná vazba 2.1 x 2.3 viz výše), ale 

může vyvolat i poptávku po prorodinných opatřeních (2.2) a zaměstnání v sociálních podnicích (2.4). 

Podpora zemědělského podnikání (3.1) má vazbu na odbyt zemědělské produkce (3.2) i případné 

rozšíření oboru podnikání o činnosti nezemědělské (3.3). U opatření 3.5 Projekty spolupráce v rámci 

iniciativy LEADER se spolupráce může týkat např. odbytu místní produkce zemědělské (3.2) i 

nezemědělské (3.3). 



 

62 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

Tabulka č. 16: Vzájemná vazba opatření (fichí v PRV) programových rámců 

Opatření programových rámců 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1.1 
Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních 
způsobů dopravy      x x x   x x x x           

1.2 Prevence rizik a katastrof                               

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb             P x x x           

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice                 x P     x     

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení             x x S x           

1.6 Záchrana kulturního dědictví                               

2.1 Podpora sociálního začleňování               x S x           

2.2 Prorodinná opatření                 S x           

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení                   x S S S     

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice                          S     

3.1 Investice do zemědělských podniků                       x x     

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů                         x   x 

3.3 Investice do nezemědělských činností                             x 

3.4 Neproduktivní investice v lesích                               

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER                               

Vysvětlivky: 

P – silná integrační vazba – podmíněnost 

S – silná integrační vazba – silná synergie 

x – slabá integrační vazba 
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Tabulka č. 17: Konkrétní popis silných integračních vazeb mezi opatřeními (fichemi v PRV) programových rámců 

Opatření PR Opatření PR Popis silné vazby 

podmíněnost 

1.3 
Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb 2.1 Podpora sociálního začleňování 

přímá podmíněnost aspoň u části projektů - nejprve 
proběhne výstavba / rekonstrukce / vybavení zařízení 
sociálních služeb (1.3), v kterých se bude následně 
poskytovat sociální služba / práce (2.1) 
inovativnost: plánování využití nového / rekonstruovaného 
zařízení společně s cílovými skupinami 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  

přímá podmíněnost aspoň u části projektů - nejprve 
proběhne výstavba / rekonstrukce / vybavení sociálních 
podniků (1.4), v kterých bude následně podporován jejich 
provoz (2.4) 
inovativnost: plánování využití nového / rekonstruovaného 
zařízení společně s cílovými skupinami 

silná synergie 

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 2.3 

Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 

zlepšená infrastruktura pro vzdělávání má přímý vliv na 
rozvoj klíčových kompetencí a tedy lepší uplatnění na 
pracovním trhu 
inovativnost: podpora infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání, podpora infrastruktury k výuce klíčových 
kompetencí k budoucímu uplatnění na pracovním trhu 

2.1 Podpora sociálního začleňování 2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 

osoby, u kterých se podařilo zabránit sociálnímu vyloučení, 
mají větší šanci na pracovním trhu 
inovativnost: služby pro podporu soběstačnosti, aktivizační 
programy k budoucímu začlenění na pracovní trh, 
zprostředkování zaměstnání k řešení obtížné ekonomické 
situace 

2.2 Prorodinná opatření 2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 

realizovaná prorodinná opatření zvýší uplatnitelnost rodičů 
dětí na pracovním trhu 
inovativnost: řešení prorodinných opatření ve spolupráci se 
zaměstnavateli (mj. podnikové dětské skupiny a zařízení) 

2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 3.1 Investice do zemědělských podniků 

realizace opatření ke zvýšení uplatnění na pracovním trhu 
může mít přímý vliv na obsazení pracovních míst v 
zemědělském podniku, který se účastní projektu z PRV 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty v OPZ 
s nabídkou práce na základě projektů PRV 
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3.2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

realizace opatření ke zvýšení uplatnění na pracovním trhu 
může mít přímý vliv na obsazení pracovních míst v 
zemědělském podniku, který se účastní projektu z PRV 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty v OPZ 
s nabídkou práce na základě projektů PRV 

3.3 Investice do nezemědělských činností 

realizace opatření ke zvýšení uplatnění na pracovním trhu 
může mít přímý vliv na obsazení pracovních míst v 
nezemědělských činnostech, které budou předmětem 
projektu z PRV 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty v OPZ 
s nabídkou práce na základě projektů PRV 

2.4 
Podpora sociálního podnikání – 
neinvestice  3.3 Investice do nezemědělských činností 

podpora vytváření a udržení pracovních míst v sociálních 
podnicích má synergický efekt na podporu nezemědělských 
činností 
inovativnost: financování provozu sociálního podniku, který 
realizoval projekt z PRV 
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2.4. Vazba opatření programových rámců mimo programové rámce 
Jak již bylo řečeno výše a popsáno v tabulce č. 14 v kapitole 2.1 a v tabulce č. 15 v kapitole 2.2, každé opatření programového rámce má přímou vazbou na 

konkrétní strategickou podoblast / specifický cíl ve strategii a v něm definovaná opatření. Zároveň ale opatření programových rámců mají další vazby mimo 

programové rámce – na další specifické cíle ve strategii, což dokazuje integrovaný přístup ve strategii.  

V tabulce č. 18 jsou znázorněny 3 typy vazeb mezi opatřeními programových rámců (dále jen PR) a strategickými podoblastmi (též specifickými cíli) 

uvedenými ve strategii v kap. 1.3:  

a) přímá vazba – opatření PR je přímo navázáno na danou strategickou podoblast (specifický cíl) ve strategii (na jedno nebo více opatření této strategické 

podoblasti / specifického cíle), každé opatření PR má přímou vazbu vždy na jednu strategickou podoblast / specifický cíl, pouze opatření PR OPZ 2.3 Vyšší 

zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení má vazbu na dvě strategické podoblasti / specifické cíle, přičemž jedna je označena jako hlavní; konkrétně jsou tyto 

vazby uvedeny v tabulkách č. 14 a 15 v kap. 2.1 resp. 2.2.  

Konkrétní příklad: opatření PR 1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy má přímou vazbu na strategickou podoblast 4.2 

Alternativní způsoby dopravy, kde naplňuje tato 3 opatření této podoblasti: 

- 4.2.2 Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek, cyklotras a pěších tras vč. doprovodné infrastruktury (odpočívadla, bezbariérové přístupy, signalizace,..) 

- 4.2.3 Výstavba infrastruktury umožňující zatraktivnění kombinované dopravy (parkoviště a parkovací stání P+R, K+R, místa pro uložení jízdních kol – 

stojany, úschovny) 

- 4.2.4 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a pravidelná údržba železničních a autobusových stanic a zastávek, využití prostor na železničních stanicích 

b) silná integrační vazba – představuje podmíněnost nebo silnou synergii mezi opatřením PR a daným specifickým cílem mimo programový rámec, každé 

opatření PR může mít buď žádnou nebo jednu nebo více silných integračních vazeb na specifické cíle mimo programový rámec. 

Výčet silných integračních vazeb je uveden v tabulce č. 19. 

c) slabá integrační vazba – představuje vazbu / návaznost opatření PR na specifické cíle mimo programový rámec 

Konkrétní příklad č.1: dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou (strategická oblast / specifický cíl 4.2 ve strategii) bude mít pozitivní vliv na úspěch 

realizace opatření PR na podporu zaměstnanosti (2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení) 

Konkrétní příklad č.2: investice do nezemědělských činností (opatření PR 3.3) ve formě zřízení malého penzionu s restaurací bude mít má pozitivní vliv na 

infrastrukturu cestovního ruchu (strategická oblast / specifický cíl 2.4 ve strategii) 
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Tabulka č. 18: Vazba opatření programových rámců mimo programové rámce (na strategické podoblasti / specifické cíle ve strategii) 

Opatření programových rámců 

Strategické oblasti / strategické cíle strategie 

1 2 3 4 

Strategické podoblasti / specifické cíle strategie 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

1.1 
Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních 
způsobů dopravy                                  X X         

1.2 Prevence rizik a katastrof         X                                   

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb     X                                       

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice           X   X                             

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení X             X                             

1.6 Záchrana kulturního dědictví   X             X                           

2.1 Podpora sociálního začleňování     X         X                             

2.2 Prorodinná opatření     X         X                             

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení     X     X   X                             

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice      X     X   X                             

3.1 Investice do zemědělských podniků               X         X                   

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů               X         X                   

3.3 Investice do nezemědělských činností           X   X                             

3.4 Neproduktivní investice v lesích                 X X       X                 

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER       X         X                           

Vysvětlivky: X – přímá vazba 

X – silná integrační vazba 

   – slabá integrační vazba 

Poznámka: Označení vazby neoznačuje kauzalitu. Ta může být obousměrná (z opatření PR na str.podoblast i opačně) i jít oběma směry zároveň. 
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Tabulka č. 19: Výčet silných integračních vazeb opatření programových rámců mimo programové rámce  

Opatření PR Strategická podoblast Popis silné vazby 

1.1 
Podpora bezpečnosti a atraktivity 
alternativních způsobů dopravy  4.1 Silniční doprava 

výstavba chodníků, přechodů, parkovišť bezprostředně 
souvisí s infrastrukturou silniční dopravy 
inovativnost: komplexní plánování aktivit projektu i se 
zaměřením na silniční infrastrukturu 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 2.1 Podnikání v obcích 

s výstavbou, rekonstrukcí a vybavením sociálních podniků 
souvisí i investorská příprava prostor pro podnikání a 
zavádění inovací 
inovativnost: nabídka volných ploch, databáze brownfields 
poradenství pro sociální podniky 

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

zlepšená infrastruktura pro vzdělávání má přímý vliv na 
rozvoj klíčových kompetencí a tedy lepší uplatnění na 
pracovním trhu 
inovativnost: podpora infrastruktury pro celoživotní 
vzdělávání, podpora infrastruktury k výuce klíčových 
kompetencí k budoucímu uplatnění na pracovním trhu 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 2.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

oprava národních kulturních památek má přímý vliv na 
zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch 
inovativnost: plán rekonstrukce zatraktivňuje památku pro 
cestovní ruch 

2.1 Podpora sociálního začleňování 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

osoby, u kterých se podařilo zabránit sociálnímu vyloučení, 
mají větší šanci na pracovním trhu 
inovativnost: služby pro podporu soběstačnosti, aktivizační 
programy k budoucímu začlenění na pracovní trh, 
zprostředkování zaměstnání k řešení obtížné ekonomické 
situace 

2.2 Prorodinná opatření 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

realizovaná prorodinná opatření zvýší uplatnitelnost rodičů 
dětí na pracovním trhu 
inovativnost: řešení prorodinných opatření ve spolupráci se 
zaměstnavateli (mj. podnikové dětské skupiny a zařízení) 

2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 

1.3 Sociální služby a zdravotnictví 

poskytování pomoci k získání zaměstnání a podpoře vzniku a 
udržení pracovních míst může logicky předcházet 
poskytování jiného typu sociální práce 
inovativnost: služby pro podporu soběstačnosti, aktivizační 
programy k budoucímu začlenění na pracovní trh, 
zprostředkování zaměstnání k řešení obtížné ekonomické 
situace 

2.1 Podnikání v obcích 
podpora vytváření a udržení pracovních míst má synergický 
efekt na podporu podnikatelského sektoru 
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inovativnost: spolupráce podnikatelů a poskytovatelů 
soc.služeb na plánování aktivit 

2.4 
Podpora sociálního podnikání – 
neinvestice  

1.3 Sociální služby a zdravotnictví 

vytvoření a zachování pracovních míst v sociálních podnicích 
může být usnadněno, pokud již bude pro cílové skupiny 
vytvořena odpovídající infrastruktura sociálních služeb, která 
jim umožní sociální začlenění 
inovativnost: spolupráce poskytovatelů služeb pro podporu 
soběstačnosti, aktivizačních programů se segmentem 
sociálních podniků 

2.1 Podnikání v obcích 

podpora vytváření a udržení pracovních míst v sociálních 
podnicích má synergický efekt na podporu podnikatelského 
sektoru 
inovativnost: spolupráce obcí, státu a sociálních podniků 
k zajištění pracovní síly 

3.1 Investice do zemědělských podniků 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

sledovaným výstupem projektů v tomto opatření PR je 
vytváření pracovních míst, což má pozitivní vliv na pracovní 
trh 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty s nabídkou 
práce na základě projektů PRV 

3.2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

sledovaným výstupem projektů v tomto opatření PR je 
vytváření pracovních míst, což má pozitivní vliv na pracovní 
trh 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty s nabídkou 
práce na základě projektů PRV 

3.3 Investice do nezemědělských činností 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání 

sledovaným výstupem projektů v tomto opatření PR je 
vytváření pracovních míst, což má pozitivní vliv na pracovní 
trh 
inovativnost: propojení sociální práce s klienty s nabídkou 
práce na základě projektů PRV 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 

2.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

projekty v tomto opatření jsou zaměřeny mj. na zlepšení 
rekreační funkce lesa, což má pozitivní vliv na infrastrukturu 
cestovního ruchu 
inovativnost: spolupráce obcí a vlastníků lesů na projektech 
zaměřených na posílení rekreačních funkcí lesa (např. 
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků) 

2.5 Organizace a marketing cestovního ruchu 

projekty v tomto opatření jsou zaměřeny mj. na zlepšení 
rekreační funkce lesa a usměrňování návštěvnosti v území, 
což má pozitivní vliv na vyváženější distribuci návštěvníků a 
zlepšení destinačního managementu 
inovativnost: spolupráce obcí, organizací na podporu 
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cestovního ruchu a vlastníků lesů na propagaci projektů na 
zlepšení rekreační funkce lesů 

3.5 
Projekty spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 2.4 Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

zaměření projektů v opatření PR se může týkat odbytu místní 
produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb 
a investic do informačních a turistických center, což bude mít 
pozitivní efekt na infrastrukturu cestovního ruchu 
inovativnost: projekty k lepšímu destinačnímu 
managementu, rovnoměrnější distribuci návštěvníků 
v oblasti, prodloužení turistické sezóny 
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2.5. Programové rámce 
 

 

Tabulka č. 20: Přehled opatření / fichí v programových rámcích s alokacemi a jejich vazba na příslušné operační programy 

opatření / fiche programového rámce vazba na OP 

alokace 

číslo název 

číslo spec. 
cíle 
/článku 

název specifického cíle IROP / aktivity ve 
specifickém cíli OPZ / článku PRV 

IROP 

1.1 
Podpora bezpečnosti a atraktivity 
alternativních způsobů dopravy  1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 10 000 000 Kč 

1.2 Prevence rizik a katastrof 
1.3 

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 
katastrof 15 564 000 Kč 

1.3 
Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb 2.1 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k 
sociální inkluzi 5 000 000 Kč 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 
2.2 

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání 3 000 000 Kč 

1.5 
Dostupnost a kvalita infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 2.4 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení  12 000 000 Kč 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 
3.1 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 10 000 000 Kč 

CELKEM IROP     55 564 000 Kč 

OPZ - min. 12,42, max. 16,15 mil. Kč 

2.1 Podpora sociálního začleňování 2.3.1 Sociální služby a sociální začleňování 4 000 000 Kč 

2.2 Prorodinná opatření 2.3.1 Prorodinná opatření 7 000 000 Kč 

2.3 
Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu 
vyloučení 2.3.1 

Zaměstnanost (vč.profesního vzdělávání) 
3 500 000 Kč 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  2.3.1 Sociální podnikání 1 646 000 Kč 

CELKEM OPZ     16 146 000 Kč 



 

71 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

PRV 

3.1 Investice do zemědělských podniků 17.1.a Investice do zemědělských podniků 7 000 000 Kč 

3.2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 17.1.b 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 4 000 000 Kč 

3.3 Investice do nezemědělských činností 
19.1.b 

Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 11 500 000 Kč 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 25 Neproduktivní investice v lesích 791 979 Kč 

CELKEM PRV     23 291 979 Kč 

3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 1 111 321 Kč 

 

Vzhledem k charakteru území a jeho potřebám a podmínkám dotačního titulu se nepodporují aktivity z Operačního programu Životní prostředí. V rámci OPZ 

se nenavrhuje klíčový projekt. 
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2.5.1. Integrovaný regionální operační program – IROP 
 

V programovém rámci IROP je podporováno 6 opatření z celkových 8, které podmínky umožňují. 

Z důvodu malé absorpční kapacity území nejsou podporována opatření ze specifického cíle 2.3 IROP 

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a ze specifického cíle 3.3 

IROP Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

Specifický cíl 
strategie: 

4.2 Fungující systém veřejné dopravy, kvalitní síť železničních tratí a na ní napojená, 
dostatečně hustá síť cyklostezek, cyklotras a pěších tras, vytvářející alternativu k 
silniční dopravě 

Název 
opatření: 

1.1 Podpora bezpečnosti a atraktivity alternativních způsobů dopravy 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zlepšit kvalitu infrastruktury a zvýšit bezpečnost a bezbariérovost 
nemotorové a veřejné dopravy.  
Cyklodoprava v území není bezpečná. Cyklotrasy často vedou po silnicích nebo 
místních komunikacích, kde hrozí kolize s auty. Samostatné cyklostezky ani 
oddělené cyklopruhy na silnicích neexistují. Častý je souběh i s pěšími trasami, kde 
hrozí kolize s chodci. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů je proto žádoucí budovat 
oddělené trasy pro cyklodopravu, vč. doprovodné infrastruktury (dopravní značení, 
odpočívadla, stojany na kola apod.). Budování cyklostezek a cyklotras je možné 
pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami. 
Zásadní je též zvýšení bezpečnosti chodců budováním chodníků podél 
frekventovaných komunikací (konkrétně jde o rekonstrukci, modernizaci a výstavbu 
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace) a bezpečnostních prvků 
(bezbariérové přístupy – rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 
komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; signalizace pro 
nevidomé).  
Důležitá je též podpora samostatných parkovacích systémů jako prvků 
podporujících multimodalitu (nutná je tedy vazba na veřejnou dopravu). 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.3 

Typy projektů: Výstavba a rekonstrukce sítě cyklostezek a cyklotras (Budování cyklostezek a 
cyklotras je možné pouze ve vazbě na dopravu do zaměstnání, škol a za službami) 
Budování doprovodné infrastruktury cyklodopravy (stojany na kola, úschovny na 
kola, odpočívadla) 
Výstavba a rekonstrukce samostatných parkovacích systémů jako prvků 
podporujících multimodalitu (nutná vazba na veřejnou dopravu) 
Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky; bezbariérové přístupy - rekonstrukce, 
modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy; signalizace) 

Příjemci 
podpory: 

- obce 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 



 

73 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

76100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 

76200 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

74001 Počet vytvořených parkovacích míst 

76401 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 

75001 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

76310 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

75120 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 

 

Specifický cíl 
strategie: 

1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v krizových situacích 
 

Název 
opatření: 

1.2 Prevence rizik a katastrof 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zvýšení odolnosti území proti rizikům a katastrofám. 
Území není dostatečně připraveno na možná přírodní i antropogenní rizika a 
katastrofy. Jednotky sborů dobrovolných hasičů disponují zastaralou technikou, 
která není v případě mimořádné události nebo kumulovaných událostí a rizik 
schopna adekvátně zvládat situaci. Cílem je modernizace této techniky. Vychází se 
z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014-2020“  
Okruh žadatelů musí být v souladu s přílohou č.5 Programového dokumentu IROP 
(ke stažení zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty).  
Seznam ORP v území MAS dotčených jednotlivými riziky je následující: 
Sněhové srážky a masivní námrazy: ORP Jičín 
Sucho: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav, ORP Mnichovo Hradiště 
Havárie nebezpečných látek: ORP Jičín, ORP Mladá Boleslav 
Z důvodu omezené alokace finančních prostředků na toto opatření bude podpora 
soustředěna jen na techniku související s výkonem činností spojených s extrémním 
suchem. S ohledem na probíhající změny klimatu a industriální charakter regionu 
lze očekávat, že pravděpodobnost výskytu mimořádných událostí a rizik se bude 
zvyšovat. 
Odkaz: Analytická část, kap.2.2.11 

Typy projektů: Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností 
spojených s extrémním suchem  
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Příjemci 
podpory: 

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle 
přílohy zákona o požární ochraně) 
- Hasičské záchranné sbory Středočeského kraje a Libereckého kraje 
 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

57001 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Název 
opatření: 

1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, služeb 
podporujících sociální začleňování a sociálního bydlení. 
Území není dostatečně vybaveno sociálními službami. V území chybí pobytová i 
terénní odlehčovací péče a terénní sociální služby pro rodiny s dětmi. Terénní 
pečovatelská služba se potýká s nedostatkem prostředků na dopravní náklady. 
Nedostatky existují i u služeb podporujících sociální začleňování osob, neboť 
některá sociální zařízení, jako azylové bydlení, sociální bydlení nebo nízkoprahová 
centra v území chybí.  
Proto je třeba podporovat vytváření podmínek pro zlepšování kvality a dostupnosti 
sociálních služeb. S ohledem na nepříznivý demografický vývoj populace a rozvoj 
sociálně-patologických jevů lze očekávat, že význam sociální služeb a služeb 
sociálního začleňování se bude zvyšovat. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.7 – sociální oblast 

Typy projektů: Výstavba, rekonstrukce a vybavení zařízení sociálních služeb definovaných zákonem 
č.108/2006 Sb. vč. terénních, ambulantních, pobytových sociálních služeb v rámci 
„Infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby“ 
Pořízení sociálního bydlení (rekonstrukce a vybavení) 

Příjemci 
podpory: 

Sociální služby: 
- obce 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
 
Sociální bydlení: 
- obce 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

55402 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

55301 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 
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Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

67510 Kapacita služeb a sociální práce 

55320 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení 

55310 Nárůst kapacity sociálních bytů 
 

 

Specifický cíl 
strategie: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Název 
opatření: 

1.4 Podpora sociálního podnikání - investice 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního podnikání 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je investiční podpora sociálního podnikání.  
V území není dosud dostatečně rozvinuto sociální podnikání. Dle dostupných zdrojů 
zde byl identifikován pouze jeden sociální podnik. Sociální podnikání však může být 
vhodným řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a 
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. Zároveň 
může svou činností vytvářet společensky prospěšné ekonomické aktivity, které 
v území doposud chybějí a napomoci tak růstu občanské vybavenosti v území. 
Proto je třeba podporovat vytváření a rozšiřování sociálních podniků. Předpokládá 
se úzká provázanost na neinvestiční podporu sociálního podnikání v programovém 
rámci OP Zaměstnanost. 
Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových 
skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že min. 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet 
z cílových skupin. 
Podpora stávajících podniků a pořízení vybavení do nich je možná pouze v případě, 
kdy dojde zároveň k rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne 
provozovat novou podnikatelskou aktivitu. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.8 – Ekonomická aktivita a zaměstnanost v hlavních 
ekonomických odvětvích 

Typy projektů: Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

Příjemci 
podpory: 

- osoby samostatně výdělečně činné 
- malé a střední podniky 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- církve 
- církevní organizace 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 
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Číslo Název 

10000 Počet podniků pobírajících podporu 

10102 Počet podniků pobírajících granty 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

10105 Počet nových podniků, které dostávají podporu 

10300 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

10403 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

10411 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, poskytujících kvalitní vzdělávání, 
odpovídající potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka služeb mimoškolního a 
celoživotního vzdělávání 

Název 
opatření: 

1.5 Dostupnost a kvalita infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je investiční podpora subjektů pro vzdělávání a celoživotní učení.  
Existence škol je jedním ze základních prvků atraktivity venkova. Do budoucna lze 
přitom v souvislosti s očekávaným poklesem počtu žáků předpokládat zvýšený tlak 
na redukce sítě škol. Existují velké rozdíly ve vybavení jednotlivých škol, finanční 
prostředky plynoucí do škol jsou velmi omezené. Existují rovněž problémy s inkluzí 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zabránění vylidňování oblasti jsou 
proto nutné investice do výstavby, rekonstrukce a vybavení škol a vzdělávacích 
subjektů, podpora kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, podpora 
sociální inkluze pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.9 

Typy projektů: Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a rozšíření kapacit pro zařízení 
předškolního vzdělávání (dětské skupiny a mateřské školy) 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro základní vzdělávání v základních školách 
pro výuku klíčových kompetencí 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro celoživotní vzdělávání pro výuku klíčových 
kompetencí 
Stavební úpravy a pořízení vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
pro výuku klíčových kompetencí 
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu v zařízeních pro základní 
vzdělávání 
Pozn. Klíčovými kompetencemi jsou: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
- schopnost práce s digitálními technologiemi. 

Příjemci 
podpory: 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
- obce 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- kraje 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- nestátní neziskové organizace 
- církve 
- církevní organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 
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Číslo Název 

50001 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

50000 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

50030 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

50020 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
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Specifický cíl 
strategie: 

1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití, široká 
nabídka kulturních a sportovních akcí včetně volnočasových aktivit pro děti a 
mládež, aktivní účast občanů na společenském dění, oživení a péče o hmotné i 
nehmotné kulturní dědictví 

Název 
opatření: 

1.6 Záchrana kulturního dědictví 
 

Vazba na 
specifický cíl 
IROP: 

4.1, v něm na 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví 
 

Popis 
opatření: 

Cílem opatření je podpora záchrany kulturního dědictví v podobě investic do 
zachování nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek a sbírkových fondů. 
Musí se jednat o památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, o 
památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 
kulturní dědictví, o národní kulturní památky k 1. 1. 2014, památky evidované v 
Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Dotčené památky 
musí být v souladu s PD IROP. 
 Tyto požadavky splňuje 6 objektů, které se řadí mezi národní kulturní památky, 
z toho 3 zámky (Mnichovo Hradiště, Humprecht, Hrubý Rohozec), 1 hrad (Kost), 1 
zřícenina hradu (Trosky) a 1 památka lidové architektury (Dlaskův statek). Všechny 
tyto objekty jsou velmi cenným dokladem historického dědictví a patří 
k nejnavštěvovanějším památkovým objektům. Jejich uchování pro budoucí 
generace vyžaduje stálou péči.  
 
Cílem opatření je rovněž zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních 
fondů a jejich zpřístupnění. 
Zde musí žadatel splňovat tyto podmínky: 
- Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. 
- Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
- Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 
30 000 návštěvníků. 
Jediným subjektem, který toto splňuje je Muzeum Českého ráje v Turnově. 
Odkaz: Analytická část, kap. 2.2.12 

Typy projektů: Efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení národních 
kulturních památek 
Příklady projektů: 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
- odstraňování přístupových bariér, 
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, 
- restaurování památek, 
- rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů, 
- digitalizace památek a mobiliářů, 
- obnova parků a zahrad u souborů památek, 
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí 
 
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění 
Příklady projektů: 
- zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, 
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- restaurování sbírkových a knihovních fondů, 
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, 
- odstraňování přístupových bariér, 
- digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších 
projektů), 
- zabezpečení a osvětlení objektů, 
- rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů, 
- modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí. 
 

Příjemci 
podpory: 

vlastníci památek, muzea nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu 
v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících 

Minimální a 
maximální 
výše: 

 
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií: 

Preferenční kritéria budou  nastavena ve výzvě MAS. 
 

Výsledky: Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název 

90501 Počet revitalizovaných památkových objektů 

91005 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a 
přírodních památek a atrakcí 

90703 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název 

91010 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí 
zpřístupněných za vstupné 

90710 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů 
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2.5.2. Operační program Zaměstnanost – OPZ 
V programovém rámci OPZ jsou aktivity podporovatelné ze specifického cíle 2.3.1 tematicky 

rozděleny do 4 opatření.  

 

Název 
opatření: 

2.1 Podpora sociálního začleňování 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.6 Podpora služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení, 
sociálního poradenství, komunitní sociální práce a 
sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení 
Dále i: 
1.3.1  Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb a jejich vybavení 
1.3.2  Podpora všech druhů terénní péče, vč. neformální a sdílené péče 
1.3.3     Optimalizace sítě zdravotnických a sociálních zařízení s cílem zlepšení 
dostupnosti služeb pro klienty; provázání služeb do efektivního, uživatelsky 
příjemného systému 
1.3.5  Vzdělávání pracovníků sociálních a zdravotních služeb, zvyšování 
profesionality, poradenství 
1.3.8  Podpora prevence v oblasti kriminality, závislostí (drogy, hráčství apod.) a 
dalších sociálně patologických jevů – preventivní programy a vzdělávání ve školách, 
pro občany, pro skupiny obyvatel s rizikovým chováním a ohrožené sociálním 
vyloučením a v sociálně vyloučených lokalitách 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
osob a sociálně patologických jevů v území. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat sociální služby, 
které budou přispívat k sociálnímu začlenění, prevenci sociálního vyloučení osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a prevenci sociálně 
patologických jevů. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.2, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Z důvodu očekávaného nového zákona o sociálních službách předpokládáme 
vyhlášení 1.výzvy na podzim 2017. 

F) Popis 
možných 
zaměření 

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.: 
Odborné sociální poradenství 
Terénní programy 
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projektů: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Krizová pomoc 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny 
Služby následné péče 
Podpora samostatného bydlení 
Osobní asistence 
Odlehčovací služby 
 
Programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb.: 
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 
při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání 
Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro 
osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty 
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci 
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, 
včetně rozvoje domácí paliativní péče 
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin 
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného 
bydlení 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
Osoby se zdravotním postižením, kombinovanými diagnózami a ohrožené 
specifickými zdr.riziky 
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, , oběti trestné činnosti, osoby po 
výkonu trestu a opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené předlužeností 
Osoby pečující o malé děti a jiné závislé osoby 
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách 
Pro aktivity nad rámec základních činností sociálních služeb dle z. č. 108/2006 Sb.: 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi a kraji 
Dobrovolné svazky obcí 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje řada registrovaných sociálních služeb. 
Jsou to 2 centra denních služeb, která nabízejí ambulantně služby pro osoby s 
mentálním postižením. 
Existuje zde 1 domov pro osoby se zdravotním postižením, který nabízí i chráněné 
bydlení.  
Celkem 6 subjektů nabízí odborné sociální poradenství – 3 z nich ambulantní 
formou, což jsou poradny pro rodinu, mezilidské vztahy a občanská poradna. Další 
3 subjekty, mezi nimi hospic, nabízí odborné sociální poradenství především 
zdravotně postiženým.  
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3 subjekty nabízí odlehčovací služby hlavně pro osoby se zdravotním postižením 
(vč. mentálního a kombinovaného). 
6 subjektů nabízí pečovatelskou službu, a to vždy terénní formou většinou pro 
zdravotně postižené, 1 subjekt terénní programy (pro různé skupiny osob, i pro 
osoby ohrožené sociálně patologickými jevy) a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, 2 subjekty sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním 
postižením a rovněž 2 subjekty sociálně-terapeutické dílny (pro osoby s duševním a 
mentálním postižením). 2 subjekty nabízí podporu samostatného bydlení. 
Z dotazníkového šetření v obcích vyplývá, že zde rovněž existují 4 mateřská / 
rodinná centra, 2 domovy dětí a mládeže (a další neformální místa setkávání dětí) a 
7 domovů s pečovatelskou službou. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 5 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 1 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i zdravotně postižení, chronicky nemocní, osoby ohrožené 
závislostí na návykových látkách a dalšími sociálně patologickými jevy, některé 
etnické menšiny, zejména Romové, migranti, propuštění vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Součástí plánovaných aktivit jsou i služby pro rodiny s dětmi, které ve výsledku 
především usnadňují pozici žen, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o 
děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Účastníci 0 50 

67001 Kapacita podpořených 
služeb 

Místa 0 9 

67401 Nové nebo inovované 
sociální služby týkající se 
bydlení 

Služby 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

67010 Využívání podpořených 
služeb 

Osoby 0 10 

67315 Bývalí účastníci projektů 
v oblasti sociálních služeb, u 
nichž služba naplnila svůj 
účel 

Osoby 0 10 
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67310 Bývalí účastníci projektů, u 
nichž intervence formou 
sociální práce naplnila svůj 
účel 

Osoby 0 20 
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Název 
opatření: 

2.2 Prorodinná opatření 

Specifický cíl 
SCLLD: 

1.3 Síť kvalitních, dostupných, kapacitně vyhovujících a efektivně řízených 
sociálních a zdravotních služeb plnících potřeby klientů 

Opatření 
SCLLD: 

1.3.7 Podpora prorodinných opatření 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku prorodinných opatření. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je podpora prorodinných opatření formou podpory zařízení typu 
školní družiny, kluby, podpora dětských skupin.  Ta pomohou lépe sladit pracovní 
život a péči o rodinu. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.3 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.5 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 3 000 000 Kč 
2018: 2 000 000 Kč 
2019: 2 000 000 Kč 
2020-2023: 0 Kč 
Z průzkumu MAS se předpokládá potřebnost a zájem o realizaci těchto projektů. 
Lze očekávat dostatečný počet subjektů, které budou chtít realizovat své projekty, 
je proto plánováno vyhlášení 3 výzev. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem 
zařízení (školní družiny, kluby), možná je podpora příměstských táborů i společné 
dopravy dětí. 
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 
Vzdělávání pečujících osob 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské / rodičovské dovolené 
osoby pečující o malé děti 
Rodiče samoživitelé 
 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/kraji  
Dobrovolné svazky obcí 
 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
Profesní a podnikatelská sdružení 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V souvislosti s tlakem mnoha firem na vysokou produktivitu a pracovní nasazení 
zde existuje společenská poptávka na realizaci různých forem prorodinných 
opatření. V území existuje 1 evidovaná dětská skupina podle zákona č. 247/2014 
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Sb.  Je zde značné množství osob nabízejících hlídání dětí. Rovněž některé firmy 
nabízí různou formu pomoci rodičům malých dětí ve formě pružné pracovní doby, 
práce z domova, firemních školek apod. Situaci rozptýlenosti malých obcí bez MŠ i 
ZŠ lze řešit zajištěním společné dopravy dětí. Zároveň je žádoucí vyřešit problém 
letních prázdnin, kdy v současné době neexistuje možnost příměstských táborů. 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 3 NNO, 2 obce, 1 příspěvkové organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 
OSVČ. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob ohrožených na trhu 
práce, především ženy, které ve většině případů nesou hlavní zátěž péče o děti. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS. 

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 87 

50001 Kapacita podpořených 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

Osoby 0 50 

50100 Počet podpořených zařízení 
péče o děti předškolního 
věku 

Zařízení 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

50110 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Osoby 0 17 

50120 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti ve věku 
do 3 let 

Osoby 0 3 
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Název 
opatření: 

2.3 Vyšší zaměstnaností proti sociálnímu vyloučení 
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu  
* 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké škály podnikatelských subjektů a 
pracovních příležitostí s preferencí malých a středních firem, vč. živnostníků, 
podomácké výroby a řemeslných profesí – sekundární vazba 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.2 Podpora nástrojů k uplatnění na pracovním trhu a získání pracovních 
zkušeností a návyků (kariérní poradenství, diagnostika, zprostředkování 
zaměstnání, prostupné zaměstnání, motivační aktivity, veřejně prospěšné práce,…) 
Dále i: 
2.3.1 Vzdělávání a růst kvalifikace pracovních sil (rekvalifikace, celoživotní 
vzdělávání,…) 
2.3.3 Spolupráce zaměstnavatelů, škol a dalších lokálních partnerů na trhu práce 
(praxe, stáže, dny otevřených dveří ve firmách, příklady dobré praxe, setkávání 
ředitelů škol a podnikatelů, regionální burzy práce, job centra,…) 
2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 
2.3.5 Zavádění flexibilních forem organizace práce (částečné pracovní úvazky, 
home office, sdílená pracovní místa,…) 
2.1.1 Podpora podnikatelského prostředí v obcích, zejména malých a středních 
podniků (vzdělávání a poradenství podnikatelům, databáze podnikatelů v obcích, 
společný marketing a propagace, pomoc se zajištěním prostor) 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problém zvýšení zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit podporovat zvýšení 
zaměstnanosti a uplatnění na pracovním trhu osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.4 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1 a 1.3 v programovém rámci IROP. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017 do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 2 000 000 Kč 
2018: 1 500 000 Kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Podpora nástrojů k vyššímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce (motivace a aktivizace 
cílových skupin a rozvoj jejich kompetencí, zvýšení orientace osob v požadavcích 
trhu práce) 
Zvyšování zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce (nástroje ke vzniku 
nových a udržení stávajících pracovních míst, zahájení podnikatelské činnosti) 
Podpora udržitelnosti osob na trhu práce (podpora flexibilních forem 
zaměstnávání, podpora zaměstnanců, prostupného zaměstnávání). 



 

89 
Integrovaná strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj 2014 – 2020                                                                                           

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby 
Osoby znevýhodněné na místním pracovním trhu (osoby s nízkou úrovní 
kvalifikace, propuštění zaměstnanci, osoby s kumulací hendikepů, atd.) 
Osoby vracející se na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

 
Nestátní neziskové organizace 
Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
Organizace zřizované obcemi/krajii 
Dobrovolné svazky obcí 
 
Vzdělávací a poradenské instituce 
Školy a školská zařízení 
Obchodní korporace 
OSVČ 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 NNO, 1 příspěvková organizace obce, 2 obchodní korporace a 1 OSVČ. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

Na území vykonávají svoji působnost 4 kontaktní pracoviště Úřadu práce (v 
Turnově, Mnichově Hradišti, Jičíně a Mladé Boleslavi), v území sídlí 2 agentury 
práce, nestátní neziskové organizace, do realizace projektů se mohou zapojit i 
města a obce v území, sociální podnikatelé, zaměstnavatelé, realizátoři veřejné 
služby a dobrovolnické služby, hospodářská komora. 
Rekvalifikaci mohou vykonávat i vzdělávací subjekty v území s akreditovaným 
vzdělávacím programem nebo školy v rámci oboru vzdělání, který mají zapsaný 
v rejstříku škol. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z 
obtížně dopravně dostupných oblastí, absolventi škol, drogově závislí, propuštění 
vězni.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 31 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná Výchozí Cílová 
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jednotka hodnota hodnota 

62600 Účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Účastníci 0 27 

62700 Účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Osoby 0 18 

62800 Znevýhodnění účastníci, kteří 
po ukončení své účasti 
hledají zaměstnání, jsou 
v procesu vzdělávání / 
odborné přípravy, rozšiřují si 
kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ 

Osoby 0 18 
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Název 
opatření: 

2.4 Podpora sociálního podnikání – neinvestice  
 

Specifický cíl 
SCLLD: 

2.3 Podpora růstu kvalifikace a pracovního uplatnění místních obyvatel, včetně 
osob znevýhodněných na pracovním trhu 

Opatření 
SCLLD: 

2.3.4 Podpora sociálního podnikání a vytváření nových a udržení uvolněných 
pracovních míst 

A) Popis vazby 
opatření na 
specifický cíl 
2.3.1 OPZ: 

Toto opatření řeší problematiku neinvestiční podpory sociálního podnikání.  
 

B) Popis cíle 
opatření: 

Cílem opatření je pomocí souboru vybraných aktivit vytvářet podmínky pro vznik a 
rozvoj sociálních podniků.   

C) Popis 
provázanosti 
navrhovaných 
opatření: 

Vazba na opatření 2.1, 2.2 a 2.3 v programovém rámci OPZ. 
Vazba na opatření 1.1, 1.3 a 1.4 v programovém rámci IROP. 
Vazba na opatření 3.3 v programovém rámci PRV. 

D) Priorizace 
navrhovaných 
opatření: 

a) opatření financovaná z alokované částky  
 

E) Časový 
harmonogram 
realizace 
opatření ve 
vazbě na 
finanční plán: 

Realizaci předpokládáme od 2017do 30.6.2023. 
Rozdělení rezervované alokace v následujících letech: 
2017: 1 000 000 Kč 
2018: 646 000 kč 
2019-2023: 0 Kč 
Plánovány jsou 2 výzvy ve 2 po sobě jdoucích letech. 

F) Popis 
možných 
zaměření 
projektů: 

Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – Integrační 
sociální podnik 
 

G) 
Podporované 
cílové 
skupiny: 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené: 
Osoby dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané 
Osoby se zdravotním postižením dle §67 z. č. 435/2004 Sb., v nebo po výkonu 
trestu, opouštějící institucionální zařízení) 

H) Typy 
příjemců 
podpory: 

Obchodní korporace 
OSVČ 
 
Na základě průzkumu absorpční kapacity lze odhadovat, že se do vyhlášených výzev 
přihlásí 1 obchodní korporace. 

I) Absorpční 
kapacita MAS: 

V území existuje potenciál pro vznik sociálního podniku, který může být vhodným 
řešením problémů místních komunit a napomoci sociálnímu začlenění a 
pracovnímu uplatnění osob obtížně umístitelných na pracovním trhu. 

J) Vliv 
opatření na 
naplňování 
horizontálních 
témat OPZ: 

podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou přímo zaměřeny na podporu osob sociálně vyloučených 
nebo osob sociálním vyloučením ohrožených. Do této široce definované skupiny 
osob patří např. i dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby se 
zdravotním postižením, propuštění vězni, osoby opouštějící zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné péče.  
podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 
Plánované aktivity jsou zaměřeny na muže i ženy bez rozdílu, ve svém důsledku 
však mohou mít pozitivnější vliv na ženy, které mají obecně na pracovním trhu 
horší postavení. 
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udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

K) Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií: 

Principy preferenčních kritérií pro hodnocení kvality projektu budou v souladu s 
příslušnou výzvou OPZ. Při hodnocení bude přihlédnuto k naplňování základních 
aspektů hodnocení kvality projektů, a to k: 

• účelnosti 

• efektivnosti a hospodárnosti 

• proveditelnosti 

• potřebnosti pro území MAS 
Konkrétní preferenční kritéria budou stanoveny až v jednotlivých výzvách MAS.  

L) Výsledky Monitorovací indikátory výstupů 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

60000 Celkový počet účastníků Osoby 0 2 

10213 Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Organizace 0 1 

 
Monitorovací indikátory výsledků 

Číslo Název Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

10211* Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, 
které fungují i po ukončení 
podpory 

Organizace 0 1 

* indikátor se bude plnit až v průběhu projektu  
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Tabulka č. 21: Analýza rizik projektů z OPZ 

Název rizika 

Hodnocení rizika 

Název opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika 

Pravděpo-
dobnost 
(P) 

Dopad 
(D) V=P*D 

Finanční riziko           

nedostatek financí MAS na zajištění 
realizace strategie / programového 
rámce 2 5 10 

hledání finančních zdrojů (dotace od orgánů veřejné 
správy, dary) 

OPS pro Český ráj 

rozvoj vlastní ekonomické činnosti 

zvýšení členských příspěvků 

nedostatek financí žadatelů na 
předfinancování a spolufinancování 
projektů 2 5 10 

hledání dalších finančních zdrojů (banka, partnerství s 
dalšími subjekty,..) 

individuální 
žadatelé 

snížení nebo odebrání dotace 
jednotlivým projektům 2 5 10 konzultace MAS s žadateli 

individuální 
žadatelé a OPS pro 
Český ráj 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  OPS pro Český ráj 

        pečlivé studium dotační smlouvy a podmínek výzvy 
individuální 
žadatelé 

Organizační riziko           

nezvládnutí realizace programového 
rámce (administrace projektů, 
monitoring, evaluace, animační 
aktivity) 2 5 10 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

zavedení motivačních faktorů pro zaměstnance 

pečlivé dodržování metodiky OPZ 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

náročnost realizace pro jednotlivé 
žadatele 3 3 9 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

školení zaměstnanců kanceláře MAS 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

Právní riziko           
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nedodržení pravidel zadávacích 
řízení 2 5 10 

konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS OPS pro Český ráj 

nedodržení souvisejících právních 
předpisů a pravidel žadateli 
(kvalifikace pracovníků sociálních 
služeb, zařazení do krajské sítě 
podporovaných služeb,...) 1 5 5 konzultace MAS s žadateli 

OPS pro Český ráj a 
individuální 
žadatelé 

        pravidelná komunikace s řídícím orgánem OPZ 
individuální 
žadatelé 

        konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj 

        jednoduše a srozumitelně koncipované výzvy MAS 

        
zajištění zřetelné propagace strategie a vyhlašovaných 
výzev MAS 

překryv aktivit s jinými aktivitami 
financovanými z jiných zdrojů 1 5 5 konzultace MAS s řídícím orgánem OPZ  

OPS pro Český ráj         
konzultace MAS s dalšími subjekty (Úřad práce, Krajský 
úřad) 

Věcné riziko           

neschválení programového rámce 
(je i finančním rizikem) 2 5 10 

pečlivé dodržování met.pokynů a informací řídícího orgánu 
OPZ 

OPS pro Český ráj 

pravidelné konzultace s NS MAS a řídícím orgánem OPZ 

pečlivé zpracování programového rámce 

konzultace s Úřadem práce, Krajským úřadem,příp. dalšími 
zainteresovanými institucemi 

využití služeb odborníků a expertů v problematice 

pravidelná kontrola portálu ISKP14+ k zajištění reakce na 
výtky k věcnému hodnocení v dané lhůtě 

neplnění cílů programového rámce / 
nedostatek podaných žádostí 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 
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konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění indikátorů výstupu 3 4 12 

provedení analýzy absorpční kapacity v průběhu 
formulace strategie a programového rámce 

OPS pro Český ráj 

výběr relevantních indikátorů a stanovení realistických 
cílových hodnot 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

zohlednění indikátorů v kritériích výběru projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 

neplnění harmonogramu realizace 
(finančního plánu) strategie 2 4 8 

personální zajištění kanceláře MAS 

OPS pro Český ráj 

pravidelný monitoring naplňování programového rámce 

zajištění zřetelné propagace strategie a jejích cílů 

operativní změna v harmonogramu plánu výzev a 
administraci projektů 

konzultace s řídícím orgánem OPZ 

využití možnosti podání žádosti o změnu strategie 
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2.5.3. Program rozvoje venkova – PRV 
V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a 

absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora 

z článku 44 – projekty spolupráce.  

 

Název Fiche 3.1 Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.a Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na hmotné a nehmotné 
investice v rostlinné a živočišné výrobě 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

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

Podporovány budou: 
- investice do zemědělských staveb a technologií 
pro rostlinnou a živočišnou výrobu 
- investice pro školkařskou produkci 
- investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu 
- investice do peletovacích zařízení pro vlastní 
spotřebu v zemědělském podniku 
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 
týkající se včel a rybolovu. Nelze podpořit 
investice pro rostlinnou výrobu týkající se 
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 
oplocení sadů. Nelze podpořit pořízení kotlů na 
biomasu. 

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 
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- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 5 

- 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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Název Fiche 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.b Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice, které se týkají 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

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

Podporovány budou: 
- investice do výstavby a rekonstrukce budov 
včetně nezbytných manipulačních ploch 
- investice do pořízení strojů, nástrojů a zařízení 
pro zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) 
- investice související se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování 
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů 
- investice související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh (včetně 
investic do marketingu) 
- investice do zařízení na čištění odpadních vod 
ve zpracovatelském provozu  
Nelze podpořit investice týkající se zpracování 
produktů rybolovu a výroby medu.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 
Výrobce potravin 
Výrobce krmiv 
Jiný subjekt 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. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
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zkrácení dodavatelského řetězce, zpracování 
prvovýroby) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 2 

 

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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Název Fiche 3.3 Investice do nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice do 
nezemědělských činností u podnikatelských 
subjektů – mikropodniků a malých podniků  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké 
škály podnikatelských subjektů a pracovních 
příležitostí s preferencí malých a středních firem, 
vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných 
profesí 

 

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

Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE): 
- 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). 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 
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mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

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

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
investice do technologií, infrastruktury 
cestovního ruchu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, sídlo žadatele) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 4 

- 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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Název Fiche 3.4 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV 25 Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na realizaci investic 
zajišťujících zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa 

- vazba na cíle SCLLD 3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení 
druhové a věkové struktury lesních porostů, 
adekvátní stavy zvěře v krajině 

 

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

Podporovány budou: 
- projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce 
stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních 
a naučných prvků, fitness prvků) 
- aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti 
území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory) 
- opatření k údržbě lesního prostředí (např. 
zařízení k odkládání odpadků) 
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 
lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
Projekty musí být realizovány na lesních 
pozemcích (PUPFL) s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel 
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy. 

 

Definice příjemce dotace Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se jedná o 
principy pro stanovení preferenčních kritérií) 

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. údržba lesního prostředí, 
zaměření projektu na více aktivit, ekologický 
charakter projektu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. celkové 
náklady projektu) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, velikost území dotčené realizací 
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projektu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92702 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 4 

- číslo 93001 

- název Celková plocha (ha) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 20 
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Název Fiche 3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na projekty spolupráce mezi 
MAS a jinou MAS nebo jiným partnerstvím 

- vazba na cíle SCLLD 1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce 
mezi vedením obcí, občany a místními subjekty a 
efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráce 
vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

 

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

Podporovány budou: 
- u hmotných a nehmotných investic včetně 
stavebních úprav pouze následující výdaje: 
  - investice týkající se zajištění odbytu místní 
produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, 
  - investice související se vzdělávacími aktivitami, 
  - investice do informačních a turistických 
center. 
- měkké akce (konference, festivaly, workshopy, 
exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.)) 
- předběžná technická podpora (do 10 % 
z alokace) 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou společně provozovány 
spolupracujícími subjekty. 

 

Definice příjemce dotace Pouze MAS. 
Kromě jiných 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. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje (EUR) 
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- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 41 087 
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3. Vazba na horizontální témata 
 

Předložená SCLLD respektuje horizontální témata rovnost mezi muži a ženami, nediskriminace a 

udržitelný rozvoj. 

Rovnost mezi muži a ženami představuje odstraňování nerovností a prosazování rovnosti mezi muži a 

ženami ve všech sférách života (přístup na pracovní trh, finanční ohodnocení práce, přístup k vyšším 

pracovním pozicím, přístup ke vzdělání, soulad pracovního a soukromého života). Dopad realizace 

strategie na toto horizontální téma je pozitivní. Pozitivní dopad lze očekávat zejména u podoblastí 1.1 

Vzdělávání (podpora rozvoje vzdělávání bude mít vyšší efekt pro ženy, které mají obecně horší 

přístup ke vzdělání), 1.3 Sociální služby a zdravotnictví (součástí jsou i služby pro rodiny s dětmi a 

prorodinná opatření, která mají větší význam pro ženy, které většinou nesou hlavní zátěž péče o děti 

a o rodinu) a 2.3 Pracovní trh a sociální podnikání (ženy mají obecně horší postavení na pracovním 

trhu, proto realizace těchto projektů bude mít na ně větší vliv). U ostatních podoblastí je vliv 

neutrální. 

Nediskriminace představuje potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko), rasy, 

etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální 

orientace. Dopad realizace strategie na toto horizontální téma je pozitivní. Pozitivní dopad lze 

očekávat zejména u podoblastí 1.1 Vzdělávání (jedním z cílů je zde zlepšit přístup ke vzdělání pro 

znevýhodněné osoby), 1.3 Sociální služby a zdravotnictví (jedním z cílů je sociální začleňování a 

bránění vzniku sociálního vyloučení především u osob nějakým způsobem znevýhodněných) a 2.3 

Pracovní trh a sociální podnikání (osoby určitým způsobem znevýhodněné mají horší postavení na 

pracovním trhu). U ostatních podoblastí je vliv neutrální. 

Udržitelný rozvoj lze obecně chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí (pilířem). Dopad realizace strategie na toto horizontální téma je pozitivní. 

Pozitivní dopad lze očekávat u celé strategické oblasti 3 Životní prostředí a péče o krajinu, která má 

za cíl zlepšení stavu životního prostředí. U ostatních oblastí je vliv neutrální. 

V rámci Programu rozvoje venkova se posuzuje vazba na specifická témata programu, jimiž jsou 

klima, inovace a životní prostředí. 

Pozitivní vliv na klima lze očekávat u fiche Investice do zemědělských podniků (v případě investic do 

peletovacích zařízení), u ostatních fichí je vliv neutrální. 

Pozitivní vliv na inovace je zřejmý u všech fichí, neboť jsou v nich předmětem investice do nových 

technologií, u fiche Neproduktivní investice v lesích je inovativní způsob, jakým bude zajištěno plnění 

environmentálních a společenských funkcí lesa (posílení rekreační funkce a usměrnění návštěvnosti, 

údržba lesa). U fiche Projekty spolupráce přispívají k inovativnosti mj. vzdělávací akce. 

Pozitivní vliv na životní prostředí je zřejmý u fichí Investice do zemědělských podniků (investice do 

peletovacích zařízení), Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (investice do zařízení na 

čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu), Neproduktivní investice v lesích (investice do 

usměrnění návštěvnosti a údržby lesního prostředí). U ostatních fichí je vliv neutrální. 
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