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ZPRACOVATELSKÝ TÝM
Nositele strategie:

Místní akční skupina Posázaví

Organizace:

Posázaví o.p.s.

Vedení týmu:

Bohuslava Zemanová

Členové týmu:

Ing. Miroslav Kratochvíl
Ing. Kateřina Chobotová
Martina Höhnová, DiS.

Odborný konzultant:

Václav Pošmurný

Strategie byla zpracována na období let 2014–2020 (s přesahem dokončování projektů do roku 2023) v rámci pravidelného strategického plánování v regionu
Posázaví v sedmiletých cyklech (2000–2007, 2007–2013) Cílem strategie je nastavit směry udržitelného rozvoje na základě plánování na úrovni komunity.
Vlastníkem strategie je Místní akční skupina Posázaví, koordinátorem strategie je Posázaví o.p.s.
Strategie je určena jako podpůrný dokument obcím na území působnosti Místní akční skupiny Posázaví a jejich voleným orgánům, jejich občanům a spolkům,
v nichž jsou sdružení, na území působícím organizacím a podnikatelským subjektům, svazkům obcí. K uživatelům strategie může patřit též stát nebo kraj a jeho
organizace.
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VIZE
Dlouhodobá vize rozvoje území MAS

Zlepšení kvality života v regionu Posázaví
Posázaví je venkovským regionem s výraznými přírodními dominantami, tradičním turistickým regionem s množstvím památek, krásnou přírodou a
s bohatou historií. Pro jeho rozvoj je bezpodmínečně nutný kulturní a duchovní rozvoj komunity, posilování regionální identity, rozšiřování a zkvalitňování
služeb pro obyvatele, které mohou využít také návštěvníci regionu.
Východiska
Decentralizace veřejné správy je na samém vrcholu, který se pozvolna otupuje. Politická společnost, snad ovlivněna hospodářskou situací a pod záminkou
pravidel Evropské unie, se snaží řadu pravomocí samosprávním korporacím zkomplikovat. Nástroj, který k tomu používá, je přehnaná byrokratizace mnoha
úkonů, které již dnes musí představitelé obcí plnit. Zcela logicky je tím vyvíjen tlak na sociální kapitál místní (lokální) společnosti, která se velmi obtížně
vyrovnává s tímto trendem. Nejvyšším představitelům k vedení obce již nestačí zdravý rozum, či úsudek člověka, který dlouholetou praxí posbíral zkušenosti.
Chybí dostatečné vzdělání, které doposud nebylo překážkou. Nejhůře jsou na tom obce, které až na neuvolněného starostu a účetní na poloviční úvazek nemají
nikoho, kdo by pomohl se stále narůstajícím úředním šimlem. Centralistickým tendencím se dnes s oblibou říká optimalizace. Pod tímto pozitivně laděným
slůvkem se však skrývá řada kroků s pesimistickou prognózou. Jaký by vlastně venkov z pohledu člověka, který zde žije?
Dnes už si asi každý uvědomuje, že venkov neznamená automaticky zemědělství. Vztah člověka k zemědělské půdě je pravděpodobně nenávratně přetrhán.
Život na vesnici je mnohem rozmanitější. Na prvním místě bude asi příroda a ještě přijatelné životní prostředí, dále zemědělsky přetvářená krajina,
obyvatelstvo, které zde tvoří znající se komunitu, dobrá dostupnost nejen za nákupy, ale i za zaměstnáním, případně do škol. K venkovu patří i z typicky
městského života převzaté služby – obchody, školy, školky, rodinná centra, kadeřnictví, ale i nové služby spojené, např. CzechPoint a mnoho dalších.
Na přelomu 19. a 20. století došlo působením urbanizace k postupnému vylidnění venkova. Dnes a řadu let zpátky se snažíme tento proces zvrátit. Venkov se
nám opět zalidňuje, mladé rodiny přivádí na svět své potomky a hodlají zde trvale žít. Přes veškeré úsilí však dochází k opačnému procesu, který můžeme
nazvat termínem rekreační. Z venkovana se stává rekreant, který zde sice žije, ale na venkovském životě nijak neparticipuje. Tento proces je v současné době
posilován centralistickými tendencemi zákonodárných uskupení.
Jak už bylo řečeno, je vyvíjen neúměrný tlak na místní samosprávy – značný nárůst povinností. To způsobuje velké množství administrativních činností.
Podotýkám, že i zbytečných. Starosta přestává být starostou, ale úředníkem, který přes řadu povinností nemá na starostování čas. Obec s neuvolněným
starostou je za současných podmínek dlouhodobě neudržitelný stav.
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Venkovská společnost, spolky, dobrovolná sdružení se přirozeně brání novým pravidlům. Doposud spolky fungovaly na dobrovolném a nepříliš byrokratickém
principu. Dopravní obslužnost se radikálně mění centralistickým způsobem, který nebere v úvahu odlišné potřeby obyvatelstva té či oné vísky.
Regionální školství je z pohledu Prahy neefektivní. Přitom ani řada škol v Praze neumí dostát navrženým normativům. Navíc, jde o jednu z nejvýznamnějších
služeb, která zásadním způsobem ovlivňuje život nejen na venkově.
Snaha Evropy podporovat drobné řemeslníky a malovýrobce povede vniveč. Kdo bude klientelou, která ocení tradičně vyráběné zboží? Pravděpodobně
městské obyvatelstvo, které bude chápat venkov jako periferii. Přitom si neuvědomuje, jak je na venkově závislé, ale bez lidí zde žijících nebude řemeslníků,
drobných zemědělců, zemědělské krajiny a dalších.
Výhled do roku 2020 z pohledu veřejného sektoru
Zprofesionalizovat uskupení koordinující aktivity na úrovni regionů (např. území MAS), mikroregionů nebo obcí. Je třeba se naučit veškeré legislativě pro větší
i menší celky. Pracovníky v těchto organizacích neustále sebevzdělávat.
Každá obec by měla mít uvolněného starostu. Aby tohoto stavu mohla dosáhnout, mohou se malé municipality sloučit pod větší (nikoliv pod města), nebo
zvolí variantu převedení některých služeb na větší celek, např. na mikroregion (odpady, dopravní obslužnost, strategické plánování, tvorba územních plánů za
celé území apod.).
Zprofesionalizované mikroregiony, potažmo regiony (přesto dozorované odspodu) převezmou na svá bedra některé činnosti, které tíží osamocené
představitele obcí (společná účetní, příprava vyhlášek, směrnic, smluv, veřejných zakázek, dotací, dále školství apod.). Pracovník mikroregionu by měl být
„tajemníkem“ přidružené municipality. Rozhodně nedojde k převzetí odpovědnosti města s rozšířenou působností. Úředník ORP nebude až na výjimky znalý
potřeb té či oné samosprávy. Jeho přístup bude odtažitý. Podobný servis region > mikroregion > obec, bude poskytován i dobrovolným uskupením (spolkům
apod.).
V regionu se udrží a nadále se rozšiřují služby rozmanitého charakteru ve venkovském prostoru s důrazem na efektivnost, nedělat stejnou službu ve vedlejší
vesnici, ale jinou.
Je podporováno regionální školství s důrazem na potřebnost, nikoliv na 100% finanční efektivnost. Vzdělání není možné měřit penězi, to už věděli i staří
Římané. Na vzdělání obyvatelstva se nesmí šetřit. Hloupá populace povede k zániku společnosti. Velkokapacitní školství není a nikdy nebude efektivní v růstu
vzdělané populace. Do osnov regionálního školství je zahrnut předmět, který posílí u dospívající populace zdravý patriotismus, silnou vazbu k místu, kde žijí.
Mnoho informací z celého světa podporované globalizací působí opačně. Tak si vypěstujeme budoucí politickou reprezentaci hájící zájmy trvale udržitelného
rozvoje venkova.
Výhled do roku 2020 z pohledu soukromého sektoru
Podnikatelé a neziskové organizace spolu s obcemi řeší příčiny problémů. Větší centra pomáhají malým obcím řešit problémy, na které malé obce nemají
lidskou kapacitu. Posázaví o.p.s. pořádá semináře, kurzy, dle potřeb a požadavků pro jednotlivé obce, neziskovky i podnikatele. Byla založena rada měst a obcí,
která tuto problematiku také sleduje a řeší. Všichni spolupracují a komunikují.
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Každá obec má zpracovanou jasnou a konkrétní strategii, krátkodobou i dlouhodobou, zpracovanou ve spolupráci s ostatními sektory. Region konečně vyřešil
dopravní situaci na hlavních tazích i v místním měřítku. Vzhled obcí v regionu se od roku 2014 velmi zlepšil a místní občané se sami aktivně ve spolupráci se
zastupiteli, místními organizacemi a podnikateli více zapojují do aktivit směřujících k čistému, vlídnému, útulnému a voňavému životnímu prostředí.
V regionu se žije pohodově a lidé jsou na sebe milí a jsou hrdí, že zde žijí. Region tento patriotismus podporuje. Existuje zde podpora podnikatelských subjektů,
které podporují i aktivity v regionu. Neziskové organizace zaměřené na různé skupiny občanů, realizují akce a projekty s podporou obcí. Koordinaci a
komunikaci zabezpečuje MAS Posázaví.
Školy, základní i střední, se více zapojují do společných projektů, které vedou k lepšímu životu ve městě. Připravují návrhy projektů a prezentují je v rámci MAS
Posázaví. Školy jsou více propojeny s obcemi, podnikatelskými subjekty i neziskovými organizacemi. Probíhají praxe ve všech sektorech. Praxe jsou aktivní a
ne jen formální. Školy mezi sebou pak prezentují nabyté zkušenosti z praxí. Vše vede opět k větší podpoře místních aktérů a patriotismu.
Naplňování VIZE
Kvalita života je určována několika důležitými kritérii. Prvním z nich tvoří zdravé životní prostředí, jehož důležitou součást představuje zdravá krajina. Krajina,
ve které člověk šetrně hospodaří, využívá ji pro rekreaci a přitom respektuje principy ochrany přírody. Do další oblasti ovlivňující kvalitu života zasahuje kvalita
sítí technické infrastruktury. Vodovody, kanalizace a dopravní infrastruktura jsou základními předpoklady rozvoje obcí. Občanská vybavenost a dostupnost
základních služeb i na venkově tvoří další z významných kritérií pro kvalitu života. S kvalitou života souvisí i hojnost a podpora spolkového a kulturního života
v regionu a to i na malých obcích. V neposlední řadě kvalita života obyvatel odvisí od možnosti občanů podílet se na správě a rozvoji regionu, ve kterém žijí
stejně jako na vyrovnávání sociálních disparit a začleňování potenciálně ohrožených skupin obyvatel do aktivit komunity.
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu spolu s pokračující a prohlubující se spoluprací mezi všemi sektory společnosti v regionu jsou hlavními cestami, kterými má
být lepší kvality života v regionu dosaženo.
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VAZBY STRATEGIE
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6. Posázaví o.p.s. ‐
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region
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Opatření CLLD programových rámců 2014–2020

4. Podpora rozvoje
infrastruktury

F3 Aby se nám tu
líbilo

Komunikace, silnice,
chodníky, dopravní
značení, polní cesty

akční plán pro využití opúoperačních programů Programové rámce 2014–2020

3. Zapojení veřejnosti
do veřejného života,
rozhodování v
regionu a spolkové
činnosti

F2 Poznejte to u nás

2725 přání obyvatel v
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Komunitní projednávání 2011–2014
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přitažlivosti regionu
jako místa pro život a
rekreaci
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Graf 1 Vazby mezi návaznými strategiemi
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Vzdělávání
Rodinná komunitní
centra
Sociální komunitní
centra
Sociální podnikání –
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Sociální podnikání –
neinvestice
Agroturistika
Lesy, voda, rekreace
Podpora místních
výrobců
Projekty spolupráce

Památky
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vzdělávání,
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Sociální péče a
zdravotnictví
Obnovitelné zdroje
Sportovní aktivity
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Obrázek 1 Harmonogram přípravy Strategie MAS Posázaví
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Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Cílená dotační politika mimo území venkova
Neplacení daní dle místa podnikání a jejich následné přerozdělování na úrovni státu
Regulace podnikání, ale také aktivity obcí, bez návazností a logiky cílení na prospěch venkova
Zákon o veřejných zakázkách, který neumožňuje obcím upřednostnit místní podnikatele, přestože by tím podpořily místní ekonomiku a zaměstnanost
Legislativa a její směřování úkolů k obcím, nekoncepčnost a složitost legislativních kroků

 Tyto globální problémy nelze přímo ovlivnit odspodu, jsou přímo vázány na zákonodárné orgány, jejich dopady nelze na lokální úrovni eliminovat.
Další globální či regionální problémy, vycházející z výstupů komunitního projednání v podobě SWOT analýz, jsou uvedeny u jednotlivých opatření, které
navrhují jejich možná řešení prostřednictvím této strategie.

Hlavní rozvojové oblasti jsou definovány jako prioritní oblasti:
Prioritní oblast 1 Region s výraznými přírodními dominantami
Prioritní oblast 2 Tradiční turistický region
Prioritní oblast 3 Historie – památky a příběhy historických událostí
Prioritní oblast 4 Kulturní a duchovní rozvoj komunity a posilování regionální identity
Prioritní oblast 5 Služby pro obyvatele i návštěvníky
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Prioritní oblast 1

REGION S VÝRAZNÝMI PŘÍRODNÍMI DOMINANTAMI

Regionu Posázaví dala jméno řeka Sázava, která spolu s Vltavou a jejich soutokem tvoří zdejší výrazné přírodní dominanty. K nim je třeba počítat také Požárské
lesy mezi Jílovým, Kamenným Přívozem a Krhanicemi a přírodní park Džbány‐Žebrák mezi Voticemi, Jankovem, Líšnem a Tomicemi. Ochrana přírody se
soustřeďuje do ochrany NATURA 2000 na řece Sázavě a na mnoho lokalit s různou úrovní významnosti. Strategické cíle a opatření této prioritní oblasti musí
směřovat k vyváženosti mezi cestovním ruchem a ochranou přírody i památek. Je třeba podporovat rozmanitost krajiny, ale i zapojení veřejnosti do tvorby a
monitoringu dodržování územních plánů. Při podpoře projektů usilující o ochranu přírody, či krajiny je třeba ponechat jejich posouzení také odborníkům na
životní prostředí, aby nechtěně nedocházelo k poškození přírody nebo krajiny neodbornými zásahy. Zachování a rozvoj průchodnosti krajinou je klíčovým
prvkem pro život obyvatel i návštěvníků Posázaví.
Strategický cíl: Pro další rozvoj regionu bude nutné vyřešit prostupnost podél řek i průchodnost krajiny. Nabízí se také propojení Povltaví a Posázaví. Pokračovat
by měl i každoroční úklid řeky organizovaný pod názvem Čistá řeka Sázava. Důležité pro udržení kvality je ochrana krajinného rázu regionu.
Cílem je zdravá a fungující krajina využívaná k rekreaci pro místní obyvatele i návštěvníky regionu, ve které se šetrně hospodaří. Neklade překážky pro volnou
průchodnost pro zvěř, ale i pro turisty. Zemědělství, ochrana přírody i turistický ruch se vzájemně respektují a vhodně doplňují svoje činnosti v krajině.
Indikátory úspěšnosti
Udržení stavu a kvality krajinného rázu v regionu
Zvýšení prostupnosti břehů vodních toků
Rozšíření aktivit projektu Čistá řeka Sázava

Specifický cíl 1.1

UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÁ A PROSTUPNÁ KRAJINA

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Neřešení extravilánu v územním plánování
Neexistence státní, krajské, obecní politiky nebo plánů obnovy
Ohrožení průchodnosti cest
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle SWOT analýzy)
Malá propustnost krajiny omezující průchod a průjezd turistů
Nedostatečná průchodnost krajiny a nedokončené pozemkové úpravy
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Opatření 1.1.1. Obnova starých cest – hledání jejich využití
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Protierozní opatření na cestách
Obnova cest pro pohyb pěších krajinou
Zdroje financování:
Vlastní zdroje vlastníků
Program rozvoje venkova – pro lesní cesty a cesty obnovené v rámci pozemkových úprav
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Opatření 1.1.2. Údržba a rekonstrukce existujících cest
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce (dle závěrů SWOT analýzy)
Zajištění prostupnosti krajiny / břehů řek (např. Sázava, Blanice, Chotýšanka)
Zdroje financování:
Vlastní zdroje vlastníků
U břehů toků zdroje Povodí Vltavy
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Opatření 1.1.3. Ochrana průchodnosti existujících cest
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Vzdělávání zastupitelstev v oblasti územního plánování směřující k udržení průchodnosti krajiny
Ochrana cestní sítě v územních plánech obcí
Vypořádávání majetkových vztahů směřující k převodu cest do majetku obcí
Zdroje financování:
Zdroje Posázaví o.p.s.
Zdroje dobrovolných svazků obcí

Opatření 1.1.4. Veřejné a naučné stezky
Typické projekty:
Řešení značení v krajině – pěší turistika a naučné stezky
Zachování volného přístupu do lesů a krajiny (i na soukromé cesty)
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VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
260810
Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů návštěvnické infrastruktury
Délka vybudovaných naučných stezek
Délka rekonstruovaných naučných stezek

jednotky
Počet
km
km

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – mimoprodukční funkce lesa
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Opatření 1.1.5. Navrhování a provádění pozemkových úprav
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Nedokončené pozemkové úpravy
Zdroje financování:
Program rozvoje venkova

Specifický cíl 1.2

FUNKČNÍ A ESTETICKÁ ZELEŇ

Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná ochrana, obnova a údržba veřejné zeleně
Nedostatečná tvorba a údržba krajinotvorných opatření
Nejsou dobře naplánované pozemkové úpravy
Neexistence motivace soukromých zemědělců
Revitalizace krajiny, údržba a výsadba zeleně
Ochrana životního prostředí tvoří základní pilíř této prioritní oblasti. Existuje dostatek možností získat finanční prostředky na projekty směřující k ochraně
přírody, hlavními problémy však jsou zájem vlastníků pozemků na ochraně přírody a malé množství subjektů schopných realizovat projekty na ochranu přírody.
Střety ve využívání pozemků a ochrany přírodně cenných území v soukromém vlastnictví vedou k poměrně častým střetům mezi ochranáři a obyvatelstvem.

Opatření 1.2.1. Remízy v polích
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná protierozní ochrana půdy – nepředchází čištěním rybníků a vodotečí
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název

jednotky

výchozí stav

cílový stav
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260800
240100
250200
251300

Počet projektů zaměřených na zlepšování stavu přírody a krajiny
Plocha revitalizovaných území
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity

Počet
km2
ha
počet

Zdroje financování:
OP Životní prostředí – 4.2 a 4.3

Opatření 1.2.2. Revitalizace krajiny – priorita původních dřevin
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná ochrana, obnova a údržba liniové zeleně
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
260800
Počet projektů zaměřených na zlepšování stavu přírody a krajiny
240100
Plocha revitalizovaných území
250200
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity
251300
Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity

jednotky
Počet
km2
ha
počet

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP Životní prostředí – 4.2 a 4.3

Opatření 1.2.3. Rekultivace starých zátěží, lomů, skládek, invazních rostlin
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce (dle závěrů SWOT analýzy)
Zajištění likvidace černých skládek a odpadu v krajině (akce typu Čistá řeka Sázava/Blanice/Chotýšanka, Clean up the World apod.)
Zajištění likvidace invazních rostlin podél řeky Sázavy/Blanice/Chotýšanky (křídlatka, netykavka)
Typické projekty:
Likvidace starých ekologických zátěží
Rekultivace lomů a jejich využití
Rekultivace skládek komunálního odpadu
Likvidace černých skládek a odpadů v krajině
Záchrana povodí řeky Sázavy a jejích přítoků, biologicky a geomorfologicky cenného území evropsky významné lokality NATURA 2000., které je ohroženo
invazním druhem rostliny – křídlatkou (Reynoutria spp.).
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VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
240200
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží
240201
Počet projektů zaměřených na odstraňování starých ekologických zátěží

jednotky
m2
počet

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP Životní prostředí
SC 3.3 (likvidace starých skládek)
SC 3.4 (staré zátěže)
SC 4.2 (invazní rostliny)
Vlastní zdroje vlastníků

Opatření 1.2.4. Údržba a rozvoj veřejné zeleně
Cílem je vyšší počet upravených prostranství a objektů sloužící veřejnosti. Opatření nebere ohled na vlastnictví prostoru, ale především na jeho využitelnost
veřejností. Usiluje především o zachování venkovského vzhledu obcí, který bude atraktivní, jak pro bydlení, tak i rekreaci. Podmínkou úprav by mělo být nejen
hledisko estetické, ale i udržitelnost a využitelnost opraveného prostoru. Opatření bude podporovat nejen realizaci takových projektů, ale i kvalitní projektovou
přípravu.
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
250500
Celková délka zakládaného a regenerovaného stromořadí
250400
Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin
651120
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

jednotky
m
počet
ha

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP Životní prostředí – SC 4.3

Opatření 1.2.5. Regulace rozvoje zastavitelných ploch, ochrana orné půdy a zátopových území
Zdroje financování:
Vlastní zdroje vlastníků

Opatření 1.2.6. Mimoprodukční funkce lesa
VSTUPY
Lesy

ve vlastnictví obce
fyzických osob podnikajících

ha
ha

4514,445
2792,41
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státní

ha

53848,92

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
93901
Počet subjektů s podporou pro lesnickou infrastrukturu
92702
Počet podpořených operací
250400
Celkový počet vysazených a ošetřených dřevin
Vybudování infrastruktury pro návštěvníky lesa

jednotky
počet
počet
počet
počet

výchozí stav

cílový stav
5
5

Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – mimoprodukční funkce lesa
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Specifický cíl 1.3

STABILIZOVANÉ VODNÍ PROSTŘEDÍ

V krajině je respektován přirozený oběh vody. Malé toky a přirozené vodoteče jsou respektovány při územním plánování, mají své správce, v rámci intravilánu
obcí je prováděna jejich pravidelná údržba, zatímco mimo obydlená území je zachována možnost přirozeného rozlivu těchto toků. Sázava je využívána
v harmonii mezi energetickým, turistickým využitím a ochranou přírody. Je dokončeno vymezení aktivních zón záplavového území dle Vodního zákona.

Opatření 1.3.1. Voda v krajině
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné čistění rybníků
Nízká podpora výstavby nových rybníků zajišťujících retenci vody v krajině
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce
Zajištění revitalizace toku s ohledem na pravidla ochrany EVL NATURA 2000
Typické projekty:
Čištění rybníků a vodotečí
Údržba funkčních vodních děl
Další opatření zabraňující znečištění vody
Zadržování vody v krajině a ochrana minimálních průtoků v tocích
Regulovaný osevní plán
Ochrana vodních toků při pasení, dusíkaté hnojení
Protierozní opatření
Ochrana přístupu k vodním tokům
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VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
261300
Celková délka upravovaného úseku koryta
250100
Obnova stabilního vodního režimu krajiny a prvků ekologické stability
250300
Celková délka revitalizovaného toku
250310
Počet studií podélných revitalizací toků a niv

jednotky
m
počet
m
počet

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace
Program rozvoje venkova

Opatření 1.3.2. Záplavová a povodňová voda
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Neexistence systému lokálního čištění koryta řeky a vodních toků
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce
Rekonstrukce a zprůchodnění vodních děl (jezů) na řece Sázavě/Blanici/Chotýšance (zde více specifikovat, ne všechny rekonstrukce jezů jsou správné)
Přírodě blízká protipovodňová opatření a zvýšení retenčních schopností řeky
Typické projekty:
Výstavba retenčních nádrží
Vyčlenění retenčních ploch
Opatření zabraňující znečištění vody
Informační systém pro řešení krizových situací
Zdroje financování:
OP Životní prostředí – SC 1.3 a 1.4
Rozpočty obcí a měst

Opatření 1.3.3. Pitná voda
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Úbytek spodních vod
Problém s kvalitou vody v soukromých zdrojích
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná ochrana zdrojů pitné vody
Typické projekty:
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Ochrana místních zdrojů pitné vody
Ochrana pramenišť
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
240410
Vodní zdroje – celkový počet realizovaných opatření

jednotky
počet

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP Životní prostředí – SC 1.2
Rozpočty obcí a měst
Program rozvoje venkova – voda v lesích
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Specifický cíl 1.4

ŠETRNÉ A EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ V KRAJINĚ

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Nešetrný způsob zemědělského hospodaření
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nekoordinované využívání krajiny
Špatné osevní postupy
Zemědělské podnikání v oblasti technických plodin
VSTUPY
zemědělský podnik
soukromí zemědělci

počet
počet

39
157

Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Předávání znalostí a informační akce, Poradenství
SCLLD – PR Zaměstnanost – Neinvestice do sociálního podnikání
SCLLD – PR PRV – Agroturistika a podpora místních výrobců

Specifický cíl 1.5

PODPORA MÍSTNÍCH VÝROBCŮ, VÝROBKŮ A SPOTŘEBY

Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nevyužití drobných zemědělců pro výrobu speciálních a kvalitních potravin a jejich distribuce
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VSTUPY

řemeslníci

technická řemesla
výrobci regionálních produktů (keramik, řezbář apod.)
zemědělský podnik
soukromí zemědělci
výrobci potravin

počet
počet
počet
počet
počet

1745
25
39
157
26

Typické projekty:
Lokální prodej
Farmářské trhy
Prodej ze dvora
Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Spolupráce, Investice do nezemědělských činností, Investice do hmotného majetku

Specifický cíl 1.6

EKOLOGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Neexistence motivace soukromých zemědělců
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nezavádění nových technologií v zemědělství i lesnictví
Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Ekologické zemědělství

Opatření 1.6.1. Zavádění nových šetrných technologií v zemědělství a lesnictví
Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Ekologické zemědělství

Opatření 1.6.2. Řešení bioodpadu – zpracování a využití bioodpadu na lokální úrovni
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS
Nezajištění využití produkce zpracovaného bioodpadu
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Typické projekty:
Využití produkce kompostáren
Zdroje financování:
OP Životní prostředí – SC 3.2
Rozpočty obcí a měst
Rozpočty dobrovolných svazků obcí

Opatření 1.6.3. Obnovitelné zdroje energie
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Dotační politika v oblasti obnovitelných zdrojů
Výkyvy stavu vody na Sázavě a limity vodních elektráren
Zdroje energií v krajině a nekoncepčnost jejich podpory – solar, bioplyn, štěpka
Nekoncepční energetika státu v oblasti obnovitelných zdrojů
Systém vytápění rodinných domů směřovaný na tuhá paliva bez ekologického řešení
Vysoké náklady na budování obnovitelných zdrojů u veřejných budov
Nekvalitní spalování uhlí
Zateplování objektů, které to nepotřebují
Nedostatek finančních prostředků na obnovitelné zdroje na památkových objektech
Dotační politika v oblasti obnovitelných zdrojů
Finanční náročnost přechodu na nové technologie obnovitelných zdrojů
Lhostejnost k možným řešením obnovitelných zdrojů plynoucí z nevědomosti
Vyvádění zisků z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, větrné elektrárny) do zahraničí
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Bioplynky oddělené od obce/nevyužití tepla
Zastaralé vedení sítí
VSTUPY
solární panely
Obnovitelné zdroje ve správním území v MW

vodní elektrárny
větrné elektrárny

počet
MW
počet
MW
počet
MW

95
6,9446
16
1,566
0
0

Zdroje financování:
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – SC 3.2 a 3.4
OP ŽP – SC 2.1, 2.2 a 5.1

Prioritní oblast 2

TRADIČNÍ TURISTICKÝ REGION

Posázaví patří k regionům hojně vyhledávaným turisty. Přijíždějí sem nejen za památkami a přírodními zajímavostmi, ale také kvůli široké nabídce využití
volného času. Region je protkán sítí pěších a cyklistických tras, na své si přijdou vodáci, rybáři, příznivci železnice, milovníci koní i adrenalinových sportů.
Strategický cíl: Ke zlepšení služeb v této oblasti bude nutné přijmout řadu opatření. Patří k nim zejména rozšíření nabídky forem šetrné turistiky a zkvalitnění
služeb pro turisty (ubytování, odpočinkové zóny – altány a lavičky, sociální zázemí v kempech, občerstvení, značení v okolí řek, pronájem lodí a kol, informační
centra, údržba turistických tras a jejich okolí, sběrná místa odpadu a následný svoz). Bude potřeba definovat turistické cíle a také podpořit „malé“ turistické
cíle. Je nutné propojit památky a obce, obce by také měly lépe spolupracovat s chatovými osadami. Dalším úkolem bude konzervace zřícenin hradů podél
řeky a jejich zpřístupnění. Cílem je také vybudování průchozí trasy po břehu Sázavy pro turisty, cyklisty, in‐line bruslaře a kočárky, a to včetně odpovídajících
služeb. Rozvoji vodáctví by prospělo prohloubení koryta řeky, nabídku pro cyklisty by mohla rozšířit síť singletreků. Odpovídající zázemí si zaslouží také
sportovní rybáři. Pro rozvoj turistického ruchu he nutná také kvalitní technická infrastruktura a doprava.
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedaří se udržet návštěvníky v regionu delší dobu
Malá informovanost o méně atraktivních oblastech
Neznalost výrobců, složitost při prodeji místních produktů
Nevyužitý potenciál vodní a lodní turistiky na Vltavě (Slapy) a chybějící návazné služby
Málo rozvinutá agroturistika
Indikátory úspěšnosti
Zajištění destinačního managementu
Účinnější propojování podnikatelských subjektů
Prodloužení turistické sezóny mimo měsíce květen až září

Specifický cíl 2.1

PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU MAS POSÁZAVÍ

V oblasti cestovního ruchu v regionu chybí v současné době jasná koncepce, jejichž cílem by mělo být propojit jednotlivé aktéry cestovního ruchu v regionu.
Cílem má je zajistit provázanost služeb z oblasti cestovního ruchu a současně zohlednění různých rolí lidí (návštěvník, chatař, projíždějící, občan/obyvatel
regionu) a jejich odlišných zájmů/vyhledávaných aktivit. Současně při rozvoji a podpoře cestovního ruchu považujeme za přínosné využít místních existujících
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aktivit – sportovišť a dalších míst pro odpočinek – aktivní i pasivní. Díky tomu dojde k jejich zkvalitňování nejenom pro návštěvníky, ale i pro místní. Současně
je nutné hledat možnost regionu v oblasti cestovního ruchu po celou dobu kalendářního roku.

Opatření 2.1.1. Zpracování koncepce regionu v oblasti cestovního ruchu
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Sezónnost cestovního ruchu v regionu
Neexistence hierarchie řízení cestovního ruchu
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.1.2. Zajištění provázanosti služeb v oblasti cestovního ruchu
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Sezónnost služeb cestovního ruchu
Byrokracie na místní úrovni v oblasti cestovního ruchu
Ekonomické propojení podnikatelů – turistické balíčky služeb
Nedostatek kvalitních lidí ve službách cestovního ruchu
Nespolupráce podnikatelů v ubytování a pohostinství
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.1.3. Podpora vytvoření trasy na dovolenou
Typické projekty:
Turistické okruhy pro celou rodinu
Turistické okruhy napříč generacemi
Turistické okruhy dle zaměření a zájmů
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.1.4. Podpora využití místních dostupných sportovních a volnočasových aktivit
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Obtížná spolupráce obcí s poskytovateli sportovního vyžití – koho podporovat více, koho méně – neexistují přesná pravidla
Pozemkové problémy – kam umístit sportoviště = nedostatek rovných ploch
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Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.1.5. Muzeum jako vzdělávací instituce, turistický cíl a kulturní centrum
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Kultura je zisková spíše dlouhodobě (až s odstupem času se efektivnost projevuje) = ziskovost se obtížně sleduje, musí se umět profesionálně sledovat
Návštěvnost muzea ovlivňuje z:
10–30 % různé typy atraktivnosti výstavy
30–60 % velmi účinná (a proto drahá) reklama působením srovnatelná s reklamou komerční
50–80 % humanitní vzdělanost regionu podmíněná školstvím a rodinnou výchovou
Návštěvností se nedají seriózně srovnávat ani výstavy, ani muzea. Navíc je zde známý fakt, že zejména muzea umění působí nejvíce na veřejnost
prostřednictvím různorodých aktivit vzdělanostních elit, jejichž příslušníci tvoří jejich návštěvnost v dospělé populaci. U mládeže je to jinak, tam jde o součást
osobnostního rozvoje v rámci školního vyučování, kdy chodí třídy do muzeí umění povinně (a často).
Pokud jde o statistiky, jednou z nejpodstatnějších jsou stavy a přírůstky do sbírek a muzejních knihoven, které také můžeme dodat, ale ani ony nejsou samy o
sobě seriózně vypovídající. Muzeum má převažující funkci vzdělávací.
VSTUPY
muzea

městská a specializovaná muzea
světničky, památníky, osobnosti

počet
počet

11
6

Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 2.2

CHCEME VĚDĚT, KDO SE POSTARÁ

Opatření 2.2.1. Koordinace správy turistických cest, informačních tabulí, turistických cílů, odpočinkových zón
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.2.2. Mapování problematických míst s umístěným mobiliářem
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
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Opatření 2.2.3. Využití místní komunity pro mapování
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nízké zapojení obyvatel do cestovního ruchu
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 2.3

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Malá ochota lidí poskytovat služby
Oslabené lidské vztahy a osobní vlastnictví
Výchova lidí už od útlého věku k využití cestovního ruchu
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
SCLLD – PR IROP – Investice do sociálního podnikání
SCLLD – PR Zaměstnanost – Neinvestice do sociálního podnikání
SCLLD – PR PRV – Agroturistika

Opatření 2.3.1. Ubytovací služby
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatek kvalitních kempů a kvalitního levného ubytování
Neexistence možností turistiky se psy
VSTUPY
ubytování v soukromí
ubytovna
pension
ubytování
hotel
kemp
tábořiště

počet
počet lůžek
počet
počet lůžek
počet
počet lůžek
počet
počet lůžek
počet
počet lůžek
počet míst na stan/auto
počet

30
94
34
989
43
435
37
1526
13
450
80
24
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počet lůžek
počet míst na stan/auto

2796
740

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
93701
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (v agroturistice)
632102
Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu
Zvýšení počtu hromadných ubytovací zařízení ‐ celkem
Zvýšení počtu hromadných ubytovací zařízení ‐ kempů

jednotky
počet
Počet
Počet
Počet

výchozí stav

cílový stav
3

Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Diverzifikace zemědělského podnikání
Vlastní zdroje podnikatelských subjektů

Opatření 2.3.2. Stravování
VSTUPY

stravování

rychlé občerstvení
hospoda/restaurace bez kuchyně
hospoda/restaurace s kuchyní
restaurace součástí ubytovacího zařízení
cukrárna
čajovna
kavárna

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

44
76
167
53
24
2
9

Typické projekty:
Modernizace stravovacích služeb
Zdroje financování:
Vlastní zdroje podnikatelských subjektů

Opatření 2.3.3. Informační centra
VSTUPY
kategorie ATIC
B
ne
ne
B
ano
B
ne

Město
Benešov
Benešov
Jílové u Prahy
Týnec nad Sázavou

Název
Turistické informační centrum Benešov
Turistické informační centrum Konopiště
IC Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Turistické a informační centrum TÝNEC

Ulice a čp.
Masarykovo nám. 230
Konopiště 4
Masarykovo nám. 16
Klusáčkova 2

PSČ
256 01
256 01
254 01
257 41

e‐mail
zdvihalova@kicbenesov.cz
konopiste@kicbenesov.cz
info@muzeumjilove.cz
ic@centrumtynec.cz

web
www.benesov‐city.cz
www.benesov‐city.cz
www.muzeumjilove.cz
www.centrumtynec.cz
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B

ne
ne
ne

Votice
Čerčany
Neveklov

Turistické informační centrum Votice
Informační centrum Čerčany
Informační centrum Neveklovska

ne

Sázava
Stříbrná Skalice

Informační centrum Sázava

Komenského nám. 177
Sokolská 28
Náměstí J. Heřmana 83
Náměstí Voskovce a
Wericha 280

259 01
257 22
257 56

infocentrum@votice.cz
info@cercany.cz
info.neveklov@seznam.cz

www.mesto‐votice.cz
www.cercany.cz
www.region‐neveklovsko.wz.cz

285 06

infocentrum@mestosazava.cz www.mestosazava.cz

Typické projekty:
Modernizace informačních center
Zlepšení kvality poskytovaných služeb
Zdroje financování:
Vlastní zdroje zřizovatelů
Dotace od Středočeského kraje

Specifický cíl 2.4

SPOLEČNÁ PROPAGACE REGIONU

Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Příliš drahá publicita kulturních akcí
Otevírací doba výstav v hodinách, které nevyhovují široké veřejnosti
Neprovázanost a nejednotný vizuální styl propagace

Opatření 2.4.1. Vznik fondu cestovního ruchu včetně personálního zajištění
Typické projekty:
Produktové balíčky pro různé cílové skupiny (školní děti a mládež, senioři, rodiny s dětmi, cizinci atd.)
Systém zvýhodněných vstupenek tzv. top „Posázavská vstupenka“ (Benešovská, Džbánská atd. dle mikroregionů)
Komplexní PR materiály včetně jazykových mutací
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s. naplněný spolufinancováním od měst, obcí a podnikatelských subjektů

Opatření 2.4.2. Kvalitní propagace/reklama regionu
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Neexistence systému financování propagace cestovního ruchu
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
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Příliš drahá publicita kulturních akcí
Neprovázanost služeb cestovního ruchu s obnovou památek (propagace)
Výlepy plakátů a reklam – určené plochy, výlepová služba
Typické projekty:
Propagace zaměřená ven – celorepublikově, mezinárodně
Propagace uvnitř – výchova k regionální historii a zpátky ke kořenům
Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst
Vlastní zdroje podnikatelských subjektů

Specifický cíl 2.5

PROPAGACE SLUŽEB

Opatření 2.5.1. Dálkově přístupné prezentace
Typické projekty:
Elektronický manuál na www.posazavi.com „Jak vytvořit kvalitní službu?“
Elektronická burza na www.posazavi.com – poptávka/nabídka
Zachování a rozvoj stávajících informací o službách na tourist.posazavi.com
Spolupráce s mapovými portály
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.5.2. Podpora spolupráce v rámci propagace
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné ekonomické propojení podnikatelů – balíčky služeb
Nízká podpora marketingu místních výrobků
Typické projekty:
Propagace prostřednictvím informačních center
Produktové balíčky pro různé cílové skupiny
Přímá podpora spolupráce všech subjektů v regionu
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
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Specifický cíl 1.1.1. Vzájemná spolupráce jednotlivých aktérů v rovině informování a aktivní propojení nabídky pro
návštěvníky regionu
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Malá komunikace mezi podnikateli a veřejnou správou (jak si vzájemně pomoci)
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 2.6

ZATRAKTIVNĚNÍ REGIONU

Opatření 2.6.1. Kvalita služeb v turistickém ruchu
Typické projekty:
Regionální značka (např. Posázaví doporučuje)
Dostupnost služeb a dostupnost turistických cílů
Zajistit širokou škálu (pestrost) služeb a turistických cílů (služby pro turisty od 0–99 let, služby pro „chudé“ i „bohaté“ apod.)
Bezbariérovost nových i současných projektů
Monitoring bezbariérovosti, mapy bezbariérovosti (maminky s kočárky apod.)
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.6.2. Nové turistické cíle
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Region nejsou pouze města, ale hlavně venkov
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce (dle závěrů SWOT analýzy)
Rozvoj vodácké turistiky na řece Sázavě a budování infrastruktury
Zkvalitnění cyklotrasy (převod na cyklostezku) trasy č. 19 ‐ Posázavská
Typické projekty:
Využít specifika lokality
Prezentace regionu nejen jako TRADIČNÍHO, ale i jako MODERNÍHO
Zdroje financování:
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Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 2.6.3. Budování kvalitního orientačního systému
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné značení turistických cílů
Nevyužívání tradičních informačních toků (vývěsky, výstavky…)
Nedostatečné informační systémy (s „mírou“) a orientační, mapy
Typické projekty:
Koncepce, realizace a aktualizace informačních bodů v lokalitě
Informační tabule (panoramatické, interaktivní, průhledové)
Zdroje financování:
Vlastníci turistických cílů

Opatření 2.6.4. Péče a údržba veřejných prostranství, turistických tras a turistických cílů
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nevybavenost veřejných prostranství
Služby poskytované mimo veřejná prostranství – oživení
Nízká podpora zabudování venkovních sítí do země
(Tradiční) a inovativní funkce návsí a náměstí – jednoduchá
Chybí rozvod sítí (elektřina) pro aktivity na veřejných prostranstvích
Typické projekty:
Společné nákupy techniky (obce apod.)
Zapojení sociálně znevýhodněných skupin
Podpora sociálního podnikání
Projekty typu „vesnice roku“ apod.
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst

Specifický cíl 2.7

REGION JAKO CELEK

Opatření 2.7.1. Podpora a využití tradičních fenoménů regionu
Typické projekty:
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Prezentace trati Posázavský Pacifik
Mapa 1 Trať Posázavského Pacifiku

Zdroje financování:
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Rozpočet Posázaví o.p.s.

Prioritní oblast 3

HISTORIE – PAMÁTKY A PŘÍBĚHY HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ

Nejnavštěvovanějšími památkami Posázaví jsou hrad Český Šternberk, zámky Konopiště, Jemniště a Vrchotovy Janovice a klášter v Sázavě. Existuje zde ale
řada dalších, neprávem opomíjených pamětihodností – zřícenin, tvrzí, klášterů a kostelů, ale i drobných památek, které si zaslouží obnovu a konzervaci.
Strategický cíl: Zvýšit zájem návštěvníků o historické cíle v regionu by mohlo mimo jiné rozšíření aktivit na hradech a zámcích. Atraktivní pro turisty by mohly
být také výhledy do krajiny z historicky významných míst. Další z možných cest zvýšení návštěvnosti jsou rekonstrukce slavných bitev (bitva u Jankova).
Opomenout by se neměly ani tragické okamžiky druhé světové války, kdy byla kvůli vybudování cvičiště jednotek SS vystěhována velká část Neveklovska. Pro
prezentaci je nutné rozšířit či vybudovat muzea a především jednotlivé lokality propojit příběhy. Je tedy třeba definovat / vyhledávat příběhy na základě
mapování historických skutečností a následně propojit příběhy a památky. Je třeba posílit aktivity destinačního managementu směrem k využití kulturních
památek a jejich propojování.
Indikátory úspěšnosti
Zvýšení četnosti prezentace opomíjených památkových objektů
Prezentace příběhů památek a historických událostí

Specifický cíl 3.1

ZAJIŠTĚNÍ FINANCÍ NA SPOLUFINANCOVÁNÍ PAMÁTEK, KULTURNÍCH AKCÍ A HISTORICKÝCH ŘEMESEL

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Nedostatek finančních prostředků na obnovu památek
Neexistence cílené motivační dotační politika
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Neefektivní využití finančních prostředků na obnovu památek
Málo místních řemeslníků s akreditací k obnově památek

Opatření 3.1.1. Vytvoření generelu památek
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná informovanost majitelů památek
Neexistuje platforma majitelů
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Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 3.1.2. Vytvoření místního fondu památek s transparentním čerpáním
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 3.2

PODPORA PAMÁTEK, KULTURNÍCH AKCÍ A HISTORICKÝCH ŘEMESEL

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Neexistuje motivační a cílená dotační politika pro podnikání v památkových objektech
Obnova památek není prioritou (ČR)

Opatření 3.2.1. Obnova památek
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Nedostatečný zákon o památkové péči a jeho nevymahatelnost
Při přípravě infrastruktury staveb chybí zdravý selský rozum (ochrana památek a přírody)
Neexistence koncepce (striktní pravidla) – vše na citu konkrétních lidí
Nedostatečná vstřícnost úřadů při snaze majitele obnovit památku
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná podpora a obnova nezapsaných památek místního významu
Nekomplexní rekonstrukce a udržení stavu památek
Oprava památek bez dalšího využití
Špatné hledání funkčního využití památky (např. zříceniny)
Regionální problémy k řešení na úrovni projektů spolupráce (dle závěrů SWOT analýzy)
Revitalizace kulturních památek na řece Sázavě/Blanici/Chotýšance a jejich využití pro rozvoj ekonomiky regionu
VSTUPY
Památky dle stupně významnosti
Národní kulturní památky
Městské památkové zóny

Počet
3
1
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Vesnické památkové zóny
Památkově chráněné objekty

Typ památky
Archeologická naleziště
Architektonické památky
Boží muka
Fortifikace (hradby)
Hrady
Kapličky
Kašny a fontány
Kláštery a fary
Kostely evangelické
Kostely husitské
Kostely římskokatolické
Křížky
Městská architektura
Moderní fortifikace (bunkry)
Památníky
Pomníky
Sochy
Synagoga
Technické památky
Tvrze
Vesnická architektura
Zámky
Zemědělské stavby
Zříceniny
Zvoničky
Židovské hřbitovy

Č.rejst.
332
120
237
2128
2232

Typ chráněného území
Národní kulturní památky
Národní kulturní památky
Národní kulturní památky
Městské památkové zóny
Vesnické památkové zóny

Okres
Benešov
Benešov
Benešov
Praha‐západ
Praha‐východ

1
728

počet

z toho památkově chráněno
25
223
36
11
2
201
2
31
3
7
64
477
23
39
23
119
107
2
34
13
22
27
61
20
108
11

Název
Hrad Český Šternberk (Český Šternberk)
Sázavský klášter (Sázava)
Zámek Konopiště (Benešov ‐ Konopiště)
Jílové u Prahy
Lensedly

11
219
4
10
2
45
2
30
2
0
63
11
19
0
5
4
89
2
6
11
21
24
58
14
5
11

Od roku
2008
1962
2001
1992
1995

37

Arcidiecéze pražská
název
kostel sv. Havla
kostel sv. Anny
kostel sv. Václava
kostel sv. Šimona a Judy
kostel Nanebevzetí P. Marie
kostel sv. Jakuba

lokalita
Poříčí nad Sázavou
Benešov
Chvojínek (Neveklov)
Bystřice
Martinice (Votice)
Chvojen (Benešov)

rejstříkové číslo
KP‐45859/2‐161/1
KP‐21619/2‐7/1
KP‐25800/2‐139/1
KP‐33587/2‐15/1
KP‐22192/2‐110/1
KP‐25985/2‐73/1

odhadované náklady
4000000
14000000
3800000
4500000
3000000
3000000

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
410401
Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek
410411
Zvýšení počtu návštěvníků památek a kulturních zařízení

jednotky
Počet
%

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
Vlastní zdroje vlastníků památek
Středočeský fond obnovy památek
Dotace ministerstev – MMR, MK a MZe
IROP – SC 3.1 pro zámek Konopiště, klášter v Sázavě a hrad Český Šternberk
SCLLD – PR PRV – Lesy, voda, rekreace

Opatření 3.2.2. Tvorba projektových dokumentací a Stavebně‐historických průzkumů
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Malé provázání tradičního vzhledu návsí s moderními technologiemi
Zdroje financování:
Vlastní zdroje vlastníků památek
Rozpočty obcí a měst

Opatření 3.2.3. Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, obnova historických řemesel
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nesamofinancování kulturních aktivit = nutnost dotací do kultury
Chybí systémový kalendář akcí
Příliš mnoho akcí
Kultura je velmi diverzifikovaná
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Kultura se bez bohémů neobejde
Nepochopení současné kultury
Veřejná správa nevyčleňuje ze svého rozpočtu dostatek prostředků na kulturu
Nedostatek lobbistů, kteří by bojovali za kulturu
Příliš drahá publicita kulturních akcí
Zdroje financování:
Vlastní zdroje pořadatelů
Rozpočty obcí a měst
Dotace od Středočeského kraje a Fondu hejtmana

Specifický cíl 3.3

LOBING ZA PODPORU PAMÁTEK NA CELOREPUBLIKOVÉ A KRAJSKÉ ÚROVNI

Aktivita priority:
Vytvoření pracovní pozice, která se bude tématu dlouhodobě věnovat
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
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Prioritní oblast 4

KULTURNÍ A DUCHOVNÍ ROZVOJ KOMUNITY A POSILOVÁNÍ REGIONÁLNÍ IDENTITY

Pro kulturní a duchovní rozvoj komunity regionu je určující jeho historie, památky a významní rodáci. Mohou výrazně přispět k posílení regionální identity.
Vycházet by z toho měly zejména vzdělávací programy ve školách, které pomáhají utvářet vztah nejmladší generace k regionu. Připomínat tento odkaz by měly
i školní dílny a kroužky, spolky, neziskové organizace, které je proto nutné podporovat a rozvíjet. Posílit regionální identitu může také pozitivní obraz regionu,
který je tvořen kvalitním místním zpravodajstvím a publicitou. Důležitým prvkem jsou také setkání rodáků, oslavy ročních období (Advent, Velikonoce apod.),
obecní a městské slavnosti, poutě nebo jarmarky. Obce by ale měly podobné akce koordinovat, aby nedocházelo k jejich vzájemnému překrývání.
Strategický cíl: Důležitou podmínkou komunitního života je fungující samospráva. Je proto nutné investovat nejen do výchovy k občanství, ale také do výchovy
nových osobností pro správu obcí. A zapomínat by se nemělo ani na samosprávy v chatových osadách. Z toho vyplývá nutnost vstřícného přístupu všech
zainteresovaných subjektů, kromě samosprávy také obyvatelstva a podnikatelů. Spokojenost obyvatel je ale dána také fungující infrastrukturou. Pozornost je
proto třeba zaměřit na komunikace, chodníky, vodovody a kanalizace, veřejný prostor nebo venkovní sportoviště. Velice důležitou v tomto směru bude
spolupráce Posázaví s Povodím Vltavy, neziskovými organizacemi, podnikateli a obcemi.
Měly by se také vytvořit podmínky pro integraci zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Jednou z nich je mimo jiné fungující systém speciálního školství.
Velký prostor pro rozvoj poskytuje zvýšení příležitostí setkávat se na mezisektorové úrovni – podnikatelé, obec, neziskovka – a zvýšení kvality jejich vzájemné
spolupráce.
Indikátory úspěšnosti
Naplňování komunitního plánu sociálních služeb
Zvýšení kvality vybavenosti základních škol
Zapojení komunity do vzdělávacích a sociálních aktivit
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS
 Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí na venkově.
 Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované
a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
 Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru.
 Podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem a škol.
 Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a
návazných).
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Specifický cíl 4.1

VÍCE AKTIVNÍCH LIDÍ V REGIONU

Mezi aktivní lidi v regionu počítáme jak tahouny a místní leadery, tak i aktivní účastníky regionálního života. Velice si takových lidí vážíme a chceme je
podporovat, jak metodicky, tak materiálně.

Opatření 4.1.1. Podpora aktivit pro místní občany, které podporují komunitní život
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
SCLLD – PR Zaměstnanost – Sociální a komunitní služby

Opatření 4.1.2. Informační systém pro potřeby aktivních lidí v regionu
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Účelnost dotací pro sport, která nevyhovuje všem
Vrcholový sport není veden vždy profesionálně
Kritéria rozdělování prostředků pro sport – nejsou vhodná pro všechny
Generační výměna členů spolků, stárnutí členů
Ne každý si může dovolit platit za kroužky
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Málo aktivních lidí
Nepřiměřené nároky spolků na obec bez vlastní spoluaktivity = nesoudnost
Malá prezentace aktivit spolků
Typické projekty:
Zacílení informačního systému
Zapojení aktivních lidí do plnění systému
Zajištění publikování hodnotných informací
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.1.3. Vzdělávání, podpora a motivace pro tahouny, leadery a obce
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
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Neznalost veřejnosti o fungování obce – rozpočet, povinnosti, náklady, malé právní povědomí, neznalost územních plánů
Nedostatek pozitivních informací o úspěších v obci (obecní úřad, spolek, spolupráce)
Málo peněz do systému vzdělávání = jednodušší přístup k financím
Aktivní lidé se mezi sebou neznají
Nedostatečná motivace vedoucích kroužků
Nedostatečná motivace k účasti na kurzech
Nízká příprava vedoucích – podnět, pedagogické minimum
Chybí prezentace pozitivních příkladů

Typické projekty:
Vzdělávání v oblasti legislativy, dotací a činnosti na úrovni samosprávy
Zvyšování komunikačních dovedností
Prezentace výhodnosti vzdělávání
Oceňování místních aktérů a jejich podpora
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 4.2

ZKVALITNĚNÍ KOMUNIKACE V REGIONU

Region potřebuje aktivní, cílené a aktuální proudění informací.

Opatření 4.2.1. Rozšíření webu Posázaví směrem k občanům
Typické projekty:
Interaktivní mapa s aktivitami pro veřejnost.
Rozvíjení kulturního kalendáře
Sociální služby prezentované neformálními způsoby.
Volnočasové aktivity
Možnosti dalšího vzdělávání
Regionální projekty
Paměť národa v Posázaví
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Směřovat i k seniorům
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.2.2. Vzájemně se potkávat
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Chybí škola pro starosty
Veřejnost nechodí na plánování, a když už, tak je negativní
Typické projekty:
Využívat a podporovat setkávání v rámci zastřešujících uskupení. (např. SDH, ředitelé škol apod.)
Rozvoj tematických setkání a aktivně zpracovat a využít jejich výstupy
Regionální konference
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 4.3

AKTIVNÍ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLKY V REGIONU

Škola by měla být integrální součástí obce. Chceme podporovat prestiž učitelského povolání a komunikace školy se svým okolím.
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Velké spoluúčasti u dotací v oblasti školství
Zneužívání dotačních peněz ve vzdělávání
Velký tlak na ředitele škol jako manažera
Velké spoluúčasti u dotací ve školství
Nedostatek investic do školních budov
Malá prestiž učňovského školství
Malá návratnost studentů ze zemědělských škol – chybí odborníci
Zvýšená aktivita školy = pohyb na hraně zákona
Výklad pravidla veřejné podpory ve školství
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Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Školy nemají manažery na přípravu a řízení projektů rozvoje
Vysoké provozní náklady školy
Chybí vybavení škol zařízením
Nedostatečná prevence rizikového chování ve školách
„Vyhoření“ učitelů, i aktivních
Špatný vztah rodič – učitel (škola)
Formální fungování školských rad
Málo pozitivních informací o úspěších školy
Nejsou prostory pro aktivity dětí a mládeže
Zastaralost zařízení – nízká bezpečnost
Málo peněz na vybavení vzdělávacích prostor a škol
Nepropojení vzdělávání mezi generacemi
VSTUPY
jesle (soukromé, obecní …)
MŠ (soukromé, obecní …)
ZŠ 1.–5. třída
ZŠ 6.–9. třída
speciální škola
základní umělecká škola
zařízení volného času
gymnázium
střední škola (soukromá, krajská)
vyšší odborná škola

školství

Počet mateřských škol v území MAS
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počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

1
43
33
25
4
3
1
1
7
1

Počet žáků ve školním roce 2013/2014
2727

Počet škol
v území MAS

Počet žáků ve školním
roce 2013/2014

Počet škol s 1.–5. třídou
(1. stupeň)

Počet žáků ve školním
roce 2013/2014

Počet škol s 6.–9. třídou
(2. stupeň)

Počet žáků ve školním
roce 2013/2014

34

6836

33

4117

25

2719

počet malotřídních škol celkem
celkem

jednotřídní dvoutřídní
9
0
2

z toho
trojtřídní
čtyřtřídní
3
0

pětitřídní
3

vícetřídní
1
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počet základních škol celkem
celkem

34

ZŠ
34

MŠ
16

ŠD (ŠK)
32

ŠJ
24

v nich součástí
Jiné
26

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
CO35
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

jednotka
zařízení
osoby

výchozí stav

cílový stav
9

Zdroje financování:
IROP – SC 2.4
OP VVV – PO 3
SCLLD – PR IROP – Vzdělávání

Opatření 4.3.1. Volnočasové aktivity na školách
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Pedagogické vzdělání osob vedoucích mimoškolní kroužky od 2014 a další nároky (zdravotní způsobilost, rejstřík trestů)
Zdroje financování:
OP VVV – SC 3.6
Rozpočty školních zařízení

Opatření 4.3.2. Fond pro sociální stipendia
(výlety, školy v přírodě apod. pro sociálně slabé)
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst

Opatření 4.3.3. Výuka v terénu
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné zapojování veřejnosti do plánování
Nejsou k dispozici odborníci, a pokud ano, nedochází k jejich propojení s obyvateli
Typické projekty:
Místní památky
Řemesla
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Příroda
Nabízet tyto příležitosti pro školy formou balíčků.
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.3.4. Místní vlastivěda
Využití zkušeností z pilotního projektu v mikroregionu Džbány
Zdroje financování:
Rozpočty školských zařízení

Opatření 4.3.5. Podpora komunikace mezi školou, školkou, komunitou a obcí
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Přehlcenost starostů úředničinou
Nesoulad legislativy mezi obcí, provozovateli a občanem
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná spolupráce spolků a škol
Nedostatky v administrativě spolků
Chybí vůle spolupráce obce se spolky
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.3.6. Vzdělávací potřeby učitelů v regionu
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatek asistentů ve školách, nelze dobrovolnická práce
Chybí školní psychologové
Přísný normativ financování pracovníků školy
Chybí analýza vzdělávacích potřeb učitelů
Chybí nabídka vzdělávání učitelů v regionu
Zdroje financování:
OP VVV
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Opatření 4.3.7. Dopravní výchova
Typické projekty:
Vybudování dopravního hřiště
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst
BESIP

Specifický cíl 4.4

PROSTORY PRO SPOLKY

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Není řešeno správcovství veřejné budovy
Zneužívání dotačních peněz při obnově veřejných budov
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatek prostorů pro spolkové aktivity
Nevyužívání stávajících prostorů – školy, školky
Nedostatek kvalitních ploch pro neziskový sektor
V rámci obnovy veřejných budov se neřeší prostory v okolí budovy
Chybí pozitivní PR (propagace) úspěchů
Není definováno využití objektů v územním plánu
Nedostatek pozemků v okolí budov ve vlastnictví obce
Málo skladových prostor
Při rekonstrukcích veřejných budov se zapomíná na náklady provozu
Neakceptace primárního zaměření rekonstrukcí veřejných budov na víceúčelové využití
Rodiče nevedou děti ke sportu
Málo vedoucích dobrovolníků
Dobrovolnictví není dnes moderní – nedoceněno
Udržení kvality vedení sportovních aktivit – přílišná pestrost
Příliš zaměstnaný rodič
Typické projekty ‐ knihovny:
Výstavba, rekonstrukce a vybavování knihoven s cílem rozšíření jejich funkcí na informační, kulturní, komunitní centrum obce. Úprava knihoven pro děti se
SVP.
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Knihovna jako centrum neformálního, mimoškolního vzdělávání, celoživotního učení. Knihovny jako vzdělávací zařízení pro rozvoj klíčových kompetencí,
například v ICT a občanské vzdělávání.
Projekty na podporu čtenářské gramotnosti, spolupráce knihoven a škol.
Komunitní projekty knihoven zaměřené na služby pro skupiny obyvatel ohrožených sociální inkluzí: senioři, svobodné matky, nezaměstnaní, zdravotně
hendikepovaní apod., podpora dobrovolnictví a sociální integrace.
Programy pro děti a mládež zaměřené na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.
Podpora nákupu výukových programů a elektronických informačních zdrojů pro vzdělávací aktivity, nákup zahraniční literatury na podporu výuky cizích jazyků
do knihoven.
Typické projekty spolky:
Vytváření nových prostor pro spolkové aktivity
Rekonstrukce prostor pro spolkové aktivity
Vybavení prostor pro spolkové aktivity

VSTUPY

Volnočasové a sportovní organizace

SOKOL
SDH
stolní tenis
volejbal
kopaná
divadelní spolek
stolní hokej
HC hokej
tenis
nohejbal
šipky
dechovka
lukostřelci
házená
gymnastika
florball
myslivecké sdružení
keramika
lyžařský areál
další
spolkový/kulturní dům
kostel ‐ farnost

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

39
127
24
26
56
3
1
3
5
5
1
1
3
1
1
2
8
1
1
49
59
66
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JSDH (kategorie JPO5, JPO3, JPO2)
mateřské / rodinné centrum
dům dětí a mládeže
knihovna

počet
počet
počet
počet

84
19
3
62

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
650255
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů ve venkovských oblastech
410402
Počet nově vybudovaných či zmodernizovaných kulturních zařízení
651201
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity

jednotky
Počet
Počet
m2

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst
Dotace Středočeského kraje

Specifický cíl 4.5

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KOMUNITĚ

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Financování provozu sociálních služeb
V regionu není záchytka
Podpora projektů s novým pracovním místem = odbourává dobrovolnost = likvidace neziskovek, likvidace masovosti
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Malá vzdělanost samosprávy v oblasti sociálních služeb – co to vlastně je?
Nevyřešení problému návaznosti služeb
Nerealizace pravidla > V centru zájmu všech služeb musí být člověk/klient
Malá komunikace obec x poskytovatel
Nedostatek prostor pro sociální služby
Neexistence poskytování návazných služeb pro náhradní rodiče (pěstouny)
Malé vnímání důležitosti sociální oblasti
Nízké rozšíření sociálních služeb
Chybí specifické služby – chudobinec, pastoušky
Zastaralá venkovská zdravotnická zařízení
Neexistuje dostatek domovů seniorů
Domy s pečovatelskou službou řeší bytovou otázku
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Dopravní zdravotnická obslužnost
Nedostatek mobilní zdravotní péče
Propojování odpovědnosti obce a sociální služby
Chybí dlouhodobé plánování využití objektů
Chybí prostory pro služby
Nejsou prostory pro seniory
Skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociálním vyloučením:
nízkopříjmové skupiny obyvatel;
dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní);
v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež;
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí;
lidé bez domova;
senioři,
osoby se zdravotním postižením;
etnické menšiny (zejména Romové);
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;
osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.
Podpora občanů žít v domácím prostředí a zde i zestárnout je pro region důležitá. Nezbytná je spolupráce v rámci celého regionu. V oblasti poskytování
sociálních služeb je nutné podporovat zvyšování kvality, dostupnosti a efektivity. Nepostradatelnou roli zde hraje neziskový sektor.

VSTUPY
Sociální služby v roce 2013
domov seniorů
dům s pečovatelskou službou
hospic
léčebna dlouhodobě nemocných
terénní sociální služby
dětský domov
K‐centrum (nízkoprahové centrum pro mládež)

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

4
11
1
1
10
3
1

Počet sociálních služeb dle zaměření na prevenci, péči a poradenství v roce 2013
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sociální poradenství
služby sociální péče
služby sociální prevence

Počet
Počet
počet

7
22
10

Počet
Počet
Počet
Počet
počet

14
10
5
1
7

Počet sociálních služeb dle formy poskytování v roce 2013
pobytová
terénní
ambulantní
ambulantní terénní
ambulantní pobytová

Počet poskytovatelů a druhů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů v roce 2013
Cílové skupiny
Děti a mládež ve věku od 6 do 15 let
Etnické menšiny
Oběti domácího násilí
Oběti trestné činnosti
Osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící péči
Osoby komerčně zneužívané
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
Osoby s chronickým duševním postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života
Pachatelé trestné činnosti
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

Počet poskytovaných služeb
3
2
1
1
2
1
1
3
4
6
6
8
5
8
3
11
3
2
2
1
5
14

Počet druhů poskytovaných služeb
2
1
1
1
4
1
2
2
3
4
5
8
8
8
2
11
2
2
3
1
4
13

Počet klientů dostupných sociálních služeb v roce 2013
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Sociální služba
Domovy pro seniory
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelské služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace
Terénní programy

jednotka
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů
počet klientů

99
8
73
28
1301
2113
30
28
604
703
46
28

Kapacita pobytových sociálních služeb v roce 2013
jednotka
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
kapacita
počet ubytoven

domov pro osoby se zdravotním postižením
domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení
odlehčovací služby
domov seniorů
domov na půl cesty
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
domov seniorů
ubytovny

125
44
39
37
149
10
15
101
23

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
5 51 01
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
6 00 00
Celkový počet účastníků
6 70 01
Kapacita podpořených služeb
Počet nových a zrekonstruovaných zařízení v oblasti sociální integrace a počet zařízení nově s účelem v
650204
oblasti sociální integrace

jednotka
zázemí
bytová jednotka
zařízení
počet
místa

výchozí stav

cílový stav
2
1
1
12
5

Počet
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Identifikace hlavních cílových skupin
Cílové skupiny zahrnují především osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména znevýhodněné skupiny obyvatel ‐ osoby se
zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), s kombinovanými diagnózami, seniory, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické
menšiny (zejména Romové), imigranti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti
či osobu blízkou, rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi ohrožené chudobou, rodiče s dětmi do 15 let věku se sociálním a zdravotním znevýhodněním, osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby ve nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící
institucionální zařízení, osoby žijící v oblastech se ztíženým přístupem ke zdravotní péči a další. V rámci uvedených cílových skupin je třeba specifickou
pozornost věnovat osobám do 18 let věku (se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách
ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.) a také osobám ohroženým vícenásobnými riziky.
Cílové skupiny z hlediska zdravotního – osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky (nezdravým životním stylem, závislostmi, žijící v oblastech s vyšším
výskytem specifických zdravotních rizik, ve vyloučených lokalitách a v regionech ohrožených chudobou).
Cílovou skupinou jsou také poskytovatelé a zadavatelé sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního
začleňování, dále místní samosprávy, sociální pracovníci, pracovníci ve službách, neformální pečovatelé, pracovníci poskytovatelů psychiatrické péče,
pracovníci Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR i další pracovníci veřejné správy, pokud jejich pracovní náplň souvisí s uvedenými typy sociálních
a zdravotních služeb.
Cílovou skupinou jsou v případě aktivit spojených se sociálním podnikáním i zaměstnanci a zaměstnavatelé.
Veřejnost/komunita je cílovou skupinou pro odstranění překážek v chápání významu a nutnosti podpory sociálního začleňování osob.
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost
SCLLD – PR IROP – Komunitní centra
SCLLD – PR Zaměstnanost – Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření

Opatření 4.5.1. Poskytování sociálních služeb v rámci místní komunity
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Neexistence podpory rodiny v systému
Typické projekty:
Podpora rodin, dětí a mládeže
Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených
Podpora služeb zaměstnanosti
Podpora samostatnosti znevýhodněných osob
Podpora setrvání občanů/lidí v domácím prostředí
Zkvalitňování pobytových sociálních služeb

53

Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Opatření 4.5.2. Informovanost o sociálních službách
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná podpora informovanosti
Nejsou k dispozici informace o cenách, kvalitě a dostupnosti služeb v regionu
Dostupné informace nejsou dostatečně návodné a srozumitelné
Zdroje financování:
Rozpočty ORP
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.5.3. Komunitní plánování a řízení sociálních služeb
Typické projekty:
Udržení procesu komunitního plánování sociálních služeb
Zdroje financování:
Rozpočty ORP
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 4.5.4. Podpora terénních služeb pro různě znevýhodněné občany
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Není definována priorita mezi stavbou domů s pečovatelskou službou a mobilní péčí ze strany obcí
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Opatření 4.5.5. Zřízení sociálních sběren a výdejen
šatníků, nábytku – formou propojení nabídky poptávky
Zdroje financování:
Rozpočty ORP

Opatření 4.5.6. Podpora prorodinných aktivit / podpora rodiny
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné zapojení aktivit pro rodiny
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VSTUPY
mateřská a rodinná centra

Počet

18

počet
počet
počet
počet
počet

89
21
11
26
17

Zdroje financování:
OP Zaměstnanost
SCLLD – PR IROP – Vzdělávání

Opatření 4.5.7. Rozvoj formálního i neformálního dobrovolnictví
(Senioři seniorům, Děti dětem, Matky matkám, Všichni všem)
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Specifický cíl 4.6

PODPORA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V REGIONU
VSTUPY
základní služby
obyvatelům

lékař
dětský lékař
gynekolog
stomatolog
lékař ‐ specialista (kožní, kardiolog, ….. )

Opatření 4.6.1. Řešení „záchytky“ na území okresu Benešov
Zdroje financování:
Středočeský kraj

Opatření 4.6.2. Zajištění dostupnosti praktických a dětských lékařů
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst

Opatření 4.6.3. Podpora bezbariérovosti jednotlivých institucí
Zdroje financování:
S dotačních programů řešících inkluzi a integraci
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Prioritní oblast 5

SLUŽBY PRO OBYVATELE I NÁVŠTĚVNÍKY

Strategický cíl: Úspěšný rozvoj regionu se neobejde bez zapojení drobných podnikatelů. Pole působnosti se jim otevírá v oblasti agroturistiky, biozemědělství
a cestovního ruchu. Pozornost si zaslouží také podpora tradičních řemesel. Zapomínat by se nemělo ani na sociální vybavenost a sociální podnikání. Důležité
je provázání drobných řemesel se vzdělávací strukturou a technickými kroužky. Prioritou je podpora výroby a prodeje místních výrobků, podpora sdružování
výrobců v prodeji. V oblasti působení na obyvatele regionu je třeba se zaměřit na podporu preference a propagaci místních produktů. Technická infrastruktura
je základem úspěšného rozvoje regionu i zvyšování návštěvnosti.
V oblasti tvorby nových pracovních míst se zaměříme na zvýšení jejich kvality a finančního ohodnocení, tvorbu pracovních míst ve venkovském prostoru a na
sociálně potřebné podnikání. Chceme, aby region nabízel svým obyvatelům dobrou práci.
Indikátory úspěšnosti
Zvýšení kvality a četnosti služeb pro obyvatele a návštěvníky regionu
Zvýšení kvality technické infrastruktury
Zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní infrastruktury

Specifický cíl 5.1

ROZVOJ MALÉHO PODNIKÁNÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z MÍSTNÍCH ZDROJŮ

Oblast malého a středního podnikání je problematická vzhledem k velkým podnikatelským subjektům. Jejich udržení na trhu je velmi náročné. Je potřeba
podporovat udržení a rozvoj malých podnikatelů, podporovat jejich zviditelnění v regionu a dostupnost. Za důležité považujeme propojenost podnikatelů
s regionem, velké procento podnikatelů nejsou obyvatelé regionu a nemají k němu bohužel vztah. Současně vzhledem k malým obcím regionu je potřebné
zajistit dostupnost velké škály služeb i v malých obcích formou pravidelného dojíždění služeb do obcí.
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Složitá legislativa a nekoncepčnost v oblasti podpory podnikání
Neregulovatelný vznik nekvalitních podnikatelů v oblasti služeb
Vztah podnikatelů k zákazníkům (nevstřícné chování, chybí úsměv na tváři)
Příliš složitá administrativa při získání dotací = neochota rozvíjet region pomocí dotací
Absence koncesního systému v cestovním ruchu
Nejasná budoucnost skládkování a likvidace odpadů (legislativa)
Nedostatečná kontrola a následná vymahatelnost zákonných povinností v oblasti podnikání
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VSTUPY
obchod ‐ potraviny
pošta
autoservis
pneuservis

počet
počet
počet
počet

164
37
94
51

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
93701
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (v agroturistice)

jednotky
počet

výchozí stav

cílový stav
4

Opatření 5.1.1. Zviditelnění malých podnikatelů
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Malá podpora prodeje místních výrobků v místě (bez dopravy mimo region)
Neexistuje napojení výrobce přímo na zákazníka
Chybí místo/síť prodeje místních produktů
Typické projekty:
Informovanost o nabídce
Podpora rozvoje tradičních řemesel
Zapojení podnikatelů do komunitních aktivit v regionu
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
Program rozvoje venkova – Spolupráce
OP PIK – SC 2.2
SCLLD – PR IROP – Investice do sociálního podnikání
SCLLD – PR Zaměstnanost – Neinvestice do sociálního podnikání

Opatření 5.1.2. Propojení nabídky a poptávky po službách malých podnikatelů
Typické projekty:
Informování o nabídce drobných podnikatelů
Prezentace poptávky o službách a výrobcích, které v regionu chybí
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Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.

Opatření 5.1.3. Udržení a podpora místních trhů
Typické projekty:
Prezentace místních trhů
Modernizace prostorů pro pořádání trhů
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
Rozpočty obcí a měst
Program rozvoje venkova – Spolupráce
SCLLD – PR PRV – Podpora místních výrobců

Opatření 5.1.4. Získání dovedností mládeže ve vazbě k řemeslu
Typické projekty:
Informování o mistrech svého oboru
Zapojení řemeslníků do dalšího vzdělávání
Modernizace školních dílen
Modernizace prostor zájmových klubů
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s. (informování)
SCLLD – PR IROP – Vzdělávání

Specifický cíl 5.2

ZVÝŠENÍ POČTU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V REGIONU

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Složitá legislativa a nekoncepčnost v oblasti podnikání
Absence koncesního systému
Černá ekonomika v oblasti cestovního ruchu
Zdroje financování:
IROP – Sociální podnikání
OP Zaměstnanost – Sociální podnikání
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SCLLD – PR IROP – Investice do sociálního podnikání
SCLLD – PR Zaměstnanost – Neinvestice do sociálního podnikání
SCLLD – PR PRV – Agroturistika
SCLLD – PR PRV – Podpora místních výrobců

Opatření 5.2.1. Podpora místní produkce
Typické projekty:
Opakovat projekt „Chutě – vůně Posázaví“ i pro jiné oblasti.
Regionální veletrh řemesel a produktů.
Podporovat prodej místních přebytků.
Zdroje financování:
Program rozvoje venkova – Spolupráce, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Opatření 5.2.2. Podpora spolupráce škol a místních podnikatelů
Typické projekty:
Exkurze do místních provozů
Prezentace podnikatelů v tématech výuky
Zdroje financování:
Rozpočet Posázaví o.p.s.
Rozpočet školských zařízení

Opatření 5.2.3. Podpora řemesel prostřednictvím klíčových lidí v oboru
– ve vazbě k absolventům v regionu
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost
OP VVV

Specifický cíl 5.3

ÚDRŽBA A VÝSTAVBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

V regionu je neustále potřeba zkvalitňovat a zajistit výstavbu technické infrastruktury na celém území regionu. Jedná se o infrastrukturu z v oblasti silnic,
chodníků, kanalizace, veřejného osvětlení, vody, plynu. Současně je potřeba zkvalitnit komunikační kanály pro informování občanů. I přes velké množství
tříděného odpadu je nutné v regionu dále podporovat třídění, pracovat s osvětou a zaměřit se na děti, které mohou podpořit třídění odpadu.
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Opatření 5.3.1. Podpora rozvoje technické infrastruktury
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Nesoulad pozemků (KU DIGI), sítí a map – vlastnické vztahy
Zasahování účelových o.s. do přípravy staveb
Nezaměření (geodet.) obecních sítí
VSTUPY

technická infrastruktura
obcí

vodovod
kanalizace
kanalizace dešťová
kanalizace s ČOV
plynovod
internet WIFI provozovaný obcí
rozhlas
kabelová televize

délka v km
délka v km
délka v km
délka v km
délka v km
počet
počet
počet

529,719
244,98
6,3
191,111
152,4
12
24
7

Typické projekty:
Výstavba a rekonstrukce chodníků
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS
Zanedbaná oprava a výstavba chodníků
Zdroje financování:
IROP – SC 1.2
Státní fond dopravní infrastruktury
Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů a úpraven vody
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS
Nehospodaření s pitnou vodou
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
230800
Počet rekonstruovaných a nových úpraven pitné vody

jednotky
Počet

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP ŽP – SC 1.2
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Výstavba a rekonstrukce kanalizace a ČOV
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Chybí firmy, které by postavily a provozovaly vodovod a kanalizaci
VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
230600
Počet nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných ČOV nad 2000 EO
230700
Délka nových a rekonstruovaných kanalizačních řadů

jednotky
Počet
km

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
OP ŽP – SC 1.1
Dotace Středočeský kraj

Výstavba a rekonstrukce plynovodů
Zdroje financování:
Vlastní zdroje
Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst
Internet
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví
Nedostatek financí na obnovu a rozvoj sítí
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS
Nedostatečné pokrytí Internetem malých sídel – pevný/wi‐fi
Nekomunikace mezi provozovateli sítí
Zdroje financování:
OP PIK – 4.1
Podpora komunikačních kanálů pro občany
Aktivity:
Místní rozhlas
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Systémy pro rozesílání informačních SMS
Systémy pro rozesílání e‐mailů
Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst

Opatření 5.3.2. Podpora bezbariérovosti v rámci dopravní infrastruktury regionu
Zdroje financování:
IROP – SC 1.2

Opatření 5.3.3. Zkvalitnění a opravy silnic všech typů
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Nízká propustnost silniční sítě do Prahy + silnice I/3 (Praha – České Budějovice) + D3
Dobudování dálniční sítě
Oprava a údržba silnic I. tř.
Pokřivení trhu rekonstrukce silnic dotacemi
Oprava a údržba silnic II. tř.
Převedení těžké dopravy na dálnice a silnice co nejvyšší třídy a železnici
Změna vlastnických vztahů ke komunikacím
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečná oprava a údržba místních a účelových komunikací
Nebezpečnost dopravy a dopravní značení
Zanedbaná oprava a údržba silnic III. tř.
Nerealizování snížení šířky jízdních pruhů na úkor chodníků a ostrůvků
Systém oprav komunikace (dnes jen dílčí)
Chybí dlouhodobá koncepce obnovy a využití veřejných prostranství
Rozbité komunikace
Zanedbané opravy a rekonstrukce mostů, mostků, propustí
Není participace zemědělců na eliminaci následků jejich činnosti
Nedostatečná obnova, rozšíření, údržba doprovodné zeleně
Zanedbaná revitalizace vodních toků podél komunikací
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VSTUPY
místní komunikace

ve správě obce
ve správě soukromých subjektů

km
km

1310,9
35,2

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
610204
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy
610107
Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem

jednotky
Km
Km

výchozí stav

cílový stav
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Mapa 2 Mapa prioritních komunikací na území MAS

Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst
Rozpočet Středočeského kraje

Opatření 5.3.4. Řešení parkování v regionu
Typické projekty:
Odpočívadla
64

Parkoviště P+R a K+R
Cykloparkoviště a cyklostání B+R

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
7 64 01
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
7 40 01
Počet vytvořených parkovacích míst
373500
Počet nově vytvořených míst k parkování na parkovištích park&ride

jednotka
parkovací místa
parkovací místa
počet

výchozí stav
0
0
0

cílový stav
210
350
480

Zdroje financování:
IROP – SC 1.2
SCLLD – PR IROP – Bezpečná cesta nejen do školy

Opatření 5.3.5. Odpadové hospodářství
Zajištění dostupnosti potřebných kapacit sběrných nádob, nádob na bioodpad dle potřeby dané lokality, energetické využití odpadů
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Nevymahatelnost místních poplatků za odpady
Nevymahatelnost práva v oblasti odpadů
Nedaří se snižovat počet obalů
Náklady na dopravu odpadů (až 70 procent kamionové dopravy)
Provázání ochrany životního prostředí, obcí a likvidace odpadu
Neexistence regionální spalovny a příprava svozu odpadů do Mělníka
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nízká meziobecní spolupráce v oblasti odpadů
Nízká úroveň využití separovaných odpadů (kompostárny apod.)
Neexistuje finanční spolupráce obcí na systému – majitel až ke koncovému zpracování, lokální třídírny, spalovny, zpracování
Velké množství vyprodukovaného odpadu
Nevyužití stávajících zemědělských objektů

Podpora třídění odpadů
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Málo recyklovatelných obalů
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Nízké zajištění třídění odpadů
Typické projekty:
Osvěta a vzdělávání
Využívání vytříděných odpadů jako obnovitelné suroviny
Zdroje financování:
OP ŽP – SC 3.2

Specifický cíl 5.4

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH A OHROŽENÝCH OSOB

V regionu je snaha ze strany různých subjektů řešit zaměstnávání občanům, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni z různých důvodů – rodiče po mateřské
dovolené, osoby se zdravotním postižením, lidé bez domova, obtížně uplatnitelní na trhu práce nebo absolventi. Je potřeba sdílet zkušenosti, se
zaměstnáváním znevýhodněných o ohrožených občanů, hledat možnou spolupráci nebo organizace, které zaštítí zaměstnávání těchto osob. Nedílnou součástí
řešení jsou nestátní neziskové organizace. Jako problematické vnímáme demotivující prostředí ve vztahu k sociálním dávkám.

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
CO01
Počet podniků pobírajících podporu
CO05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
CO20
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
6 70 01
Kapacita podpořených služeb

jednotky
podniky
podniky
projekty
místa

výchozí stav
0
0
0
0

cílový stav
2
2
8
500

Opatření 5.4.1. Předávání a sdílení zkušeností se zaměstnáváním znevýhodněných osob
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Opatření 5.4.2. Podpora sezónního zaměstnávání a hledání větší škály pracovních příležitostí
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Opatření 5.4.3. Podporovat zaměstnávání znevýhodněných osob na otevřeném trhu práce
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost
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Opatření 5.4.4. Společensky odpovědné podnikání – sociální podnikání
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost – Sociální podnikání
IROP – Sociální podnikání
SCLLD – PR IROP – Investice do sociálního podnikání
SCLLD – PR Zaměstnanost – Neinvestice do sociálního podnikání

Opatření 5.4.5. Podpora a vzdělávání zaměstnavatelů ve vytváření sociálně odpovědných míst a podporovaného
zaměstnávání
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Opatření 5.4.6. Metodická podpora vzniku veřejně prospěšných míst
Zdroje financování:
OP Zaměstnanost

Specifický cíl 5.5

UDRŽENÍ A ROZVOJ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

S kvalitou života v regionu souvisí dopravní obslužnost pro všechny věkové kategorie. Je nutné v rámci možností, podporovat provázanost jednotlivých spojů,
udržet a rozvíjet po celém regionu jejich současnou frekvenci a bezbariérovost.

Opatření 5.5.1. Doprava a cyklodoprava
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Negativa hromadné dopravy jsou příčinou nevyužívání potenciálu hromadné dopravy
Špatná dopravní obslužnost při dopravě do školy
Financování základní dopravní obslužnosti (veřejné služby) ze strany poskytovatele – Středočeský kraj
Dva různé systémy integrované dopravy PID a SID
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečný provozování víkendových spojů
Nedostatečné budování cyklostezek pro bezpečnou cestu do školy a do zaměstnání
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Typické projekty:
spojení míst v regionu
dopravní spojení obcí v regionu s hlavním městem
cyklodoprava do škol a do zaměstnání
cyklo a pěší doprava
VSTUPY
Cyklodoprava

cyklostezky
cyklopruhy
značené cyklotrasy – turistické využití

km
km
km

2,5
3,4
220

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

jednotka
km

výchozí stav

cílový stav

Zdroje financování:
IROP – SC 1.2
Státní fond dopravní infrastruktury
SCLLD – PR IROP – Bezpečná cesta nejen do školy

Časová koordinace jednotlivých spojů
– vlak, BUS, příměstská doprava
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst
Spolupráce BENE‐BUS
Typické projekty:
Zajištění financování základní dopravní obslužnosti (veřejné služby) ze strany poskytovatele – Středočeský kraj
Tlak na sjednocení různých systémů integrované dopravy (PID a SID)
Zajištění příměstské dopravy
Koordinace provázání autobusové a vlakové dopravy
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst
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Podpora bezbariérové dopravy
Informování o bezbariérových spojích, jejich propojení
Zdroje financování:
Rozpočty obcí a měst

Opatření 5.5.2. Podpora budování a provázanost přirozených dopravních uzlů
Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Neprovázanost hromadné dopravy je příčinou nevyužívání potenciálu hromadné dopravy
Špatná dopravní obslužnost při dopravě do školy
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatečné provozování víkendových spojů
Nedostatečné budování cyklostezek pro bezpečnou cestu do školy a do zaměstnání
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Mapa 3 Železniční tratě na území MAS Posázaví (červeně označené místa předpokládaných dopravních terminálů)
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Typické projekty:
spojení míst v regionu
dopravní spojení obcí v regionu
VSTUPY
Přestupní místa

terminály
autobusová a vlaková nádraží v těsné blízkosti
vlakové zastávky

počet
počet
počet

0
3
44

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
7 52 01
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě
374100
Počet propojených druhů dopravy v rámci nového přestupního terminálu

jednotka
terminály
počet

výchozí stav

cílový stav
6

Zdroje financování:
IROP – SC 1.2
SCLLD – PR IROP – Bezpečná cesta nejen do školy

Specifický cíl 5.6

UDRŽENÍ A ZKVALITNĚNÍ SPORTOVIŠŤ V REGIONU

Globální problémy na úrovni ČR, které ovlivňují území Posázaví (dle závěrů SWOT analýzy)
Přísné hygienické normy v oblasti sportu
Hygienické normy pro hřiště, předpisy, revize, bezpečnost – striktně daná pravidla
Větší volnost při vytváření venkovních volnočasových areálů u škol
Regionální problémy k řešení na úrovni MAS (dle závěrů SWOT analýzy)
Nedostatek financí na vybudování nových sportovišť
Nedostatek sportovišť – prostorů pro aktivní vyžití
Nedostatek dobrovolníků pro údržbu sportovních zařízení, ale stále ještě nějací existují
Vybudování nových sportovišť nelze dělat dobrovolnicky, pouze pomocí odborné firmy = drahé
Nevyhovující, nevytápěné sokolovny
Obnova vybavení pro hasičský sport je velmi nákladná
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VSTUPY – počty jednotlivých typů sportovišť v území MAS

Volnočasové aktivity

hřiště fotbalové
víceúčelové hřiště
tenisové kurty
koupaliště
bazén
střelnice
kluziště
nohejbalové hřiště
dětské hřiště
bowling
hasičárny
sokolovna
stolní tenis
plážový volejbal
další

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

70
77
57
9
2
1
2
5
35
3
4
1
1
1
16

VÝSTUPY
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
632515
Počet nových sportovně rekreačních zařízení
632516
Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení
632518
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství

jednotky
Počet
Počet
ha

výchozí stav

cílový stav

Opatření 5.6.1. Zajištění prostředků pro sportoviště
Typické projekty:
Zvyšování kvality a dostupnosti sportovišť
Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst

Opatření 5.6.2. Systém provozování veřejných sportovišť
Zdroje financování:
Rozpočet obcí a měst
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POPIS INTEGROVANÝCH A INOVATIVNÍCH RYSŮ STRATEGIE
Integrační prvky
Zachování a ochrana krajinného rázu patří k nejvyšším prioritám MAS. Zároveň MAS hledá šetrné využití krajinného potenciálu se zřetelem na udržení a zvýšení
prostupnosti krajiny.
Převažující charakter regionu je venkov s malými sídly, která jsou podvybavena ve vztahu k infrastruktuře i občanské vybavenosti. Dostupnost služeb a dopravní
dostupnost je v severní části regionu na dobré úrovni, ale ve střední a jihovýchodní části je často problematická a v některých oblastech silně omezující rozvoj
sídel a zaměstnanosti.
Výhodou je možnost uplatnění obyvatel v terciální sféře, která je bohužel rozptýlena nerovnoměrně po regionu. Region je perspektivní pro rozvoj turistického
ruchu, což MAS dlouhodobě podporuje jak v oblasti klasických turistických cílů, tak i při hledání a vytváření nových turistických cílů včetně agroturistiky. Rozvoj
sídel má celkově rostoucí tendenci, ale především v severní části regionu je tento rozvoj překotný, což přenáší nejen ekonomický přínos ale i negativní sociální
jevy. Podporou rozvoje terciární sféry můžeme dosáhnout výrazné ekonomické soběstačnosti obyvatel regionu a jeho rozvoje.
Region se profiluje jako tradiční turistický a je uskutečňován ve dvou polohách a to individuální chatová rekreace a návštěvníci regionu ‐ turisti. Individuální
chatová rekreace přináší řadu negativních dopadů pro obce i region (odpady, sezónní dopravní zátěž, nárazové přetížení místních služeb, nesounáležitost s
regionem). Turistický ruch pro návštěvníky regionu je nutné podporovat ve všech oblastech, zvyšovat kvalitu služeb, rozšiřovat propagaci regionu a propojovat
s místní ekonomikou. Důležité je prodloužit délku pobytu na území regionu rozšířením počtu ubytovacích kapacit a rozšířením služeb.
Region Posázaví má bohatou historii, dostatek kulturních památek, tradic i kulturních aktivit. Kulturní památky dlouhodobě trpí nedostatkem finančních
prostředků a jsou zanedbávány již při základní údržbě a opravách. MAS dlouhodobě směřuje úsilí na zlepšování stavu a obnovu kulturních památek.
Region Posázaví je místem kde žijeme. Většina aktivit má společného jmenovatele – turistický ruch. Na většině území jsou pro něj vhodné podmínky (kulturní
a přírodní bohatství, řeka, dopravní síť a bohatá historie). Region zatížen průmyslem a jeho převládajícím charakterem je venkovský ráz. Tradiční spolupráce
obcí ve svazcích obcí přinášela i přináší konkrétní výsledky snahy komunálních leaderů pro zvýšení kvality života v malých obcích. Tato vůle spolupracovat se
osvědčila v projektech Programu obnovy venkova i v jiných větších rozvojových záměrech. Dobrá vazba mezi regiony je významnou oporou i v projektech
Leader v Posázaví.
Neziskový sektor působí vyrovnaně na celém území regionu. V minulosti trpěl značnou roztříštěností a nedostatkem informací. Postupným zapojováním do
aktivit MAS Posázaví se vytvořil společný prostor pro komunikaci, další možnosti setkávání a vzájemné inspiraci. Také díky tomu došlo k propojování a realizaci
neziskových projektů – s obcemi a podnikateli. Typickým příkladem takové spolupráce je projekt Čistá řeka Sázava.
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Inovativní prvky a metody
V rámci realizace programů Leader byl nastaven model spolupráce, který byl ověřen v desetiletém období. Tyto postupy (manažerská koordinace, podpora
projektování, podpora spolkové činnosti a aktivit dětí a mládeže) se ukázaly jako opodstatněné. V rámci realizace SCLLD budou rozvíjeny nové navazující
postupy komunikace, vyhledávání nových aktérů a chceme dosáhnout co největší provázanosti jednotlivých aktivit tak, aby vytvářely synergický efekt.
Regionální produkty
 Prodej regionálních produktů v rámci ubytování, malé dílny v rámci naučných stezek a muzeí
 Označování regionálních produktů a služeb a jejich propagace
 Začlenění marketingu regionálních produktů

 Podporou distribuce regionálních produktů posilujeme postavení místních výrobců.
Práce s lidmi
 Všeobecná preference komunitního plánování
 Seznámení obyvatel s rozsahem památkové péče, nové postupy
 Akce vymyšlené dětmi a mládeží
 Podpora komunikace a spolupráce mezi partnery v regionu, účast zemědělců na společných aktivitách, začlenění marketingu regionálních produktů
 Podpora sociálních vztahů, podpora komunikace a spolupráce mezi partnery v regionu, účast zemědělců na společných aktivitách
 Podpora spolkové činnosti na venkově, vedlejší hospodářská činnost spolků, diverzifikace činností, služby nabízené spolky pro rozvoj venkova
Již příprava Strategie či Strategie komunitně vedeného rozvoje byla postavena na oslovení širokého okruhu obyvatel regionu. Na tomto procesu jsme si
vyzkoušeli, že se vyplatí (i přes velkou náročnost) zjistit si názory velkého okruhu aktérů. Na těchto základech a především kontaktech je postaven systém
podpory spolkových aktivit, aktivit dětí a mládeže. Veškeré aktivity jsou směřovány k vyvolání většího zájmu o věci veřejné a výsledkem bude větší zapojení
obyvatel do veřejného rozhodování. K tomuto principu využíváme propojení metody Leader s metodikou Místní Agendy 21.
Systém řízení a koordinace
 Spolupráce s akcentem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
 Systém práce manažerů svazků obcí jako místních koordinátorů rozvoje

 Systém regionálních manažerů je největší devizou práce MAS v oblasti řízení a koordinace rozvojových aktivit na území regionu Posázaví. Manažeři poskytují
místním aktérům kompletní servis, poradenství a praktickou pomoc nejen při psaní projektů, ale také při jejich realizaci nebo řešení běžných problémů.
Manažeři jsou také iniciátory partnerských projektů.
Šíření informací
 Systém sdílení a šíření informací prostřednictvím webových stránek – kompletní data o regionu, o realizovaných projektech, statistické údaje, mapové
podklady, fotodokumentace realizace projektů, filmové záznamy veřejných obhajob projektů
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 Prioritou je co největší otevřenost garantující průhlednost aktivit místní akční skupiny – důležité je udržení důvěry v práci a aktivity MAS. Bez této důvěry by
ztratila MAS důvod své existence.
Udržitelný rozvoj
 Zvýšení zájmu o aktivní pobyt v přírodě se zřetelem na všechny věkové kategorie – děti, mládež, matky + děti, rodiny
 K obnově veřejných prostranství používání místně původních či tradičních druhů rostlin a dřevin
 Při obnově budov zohlednění budoucího provozu z hlediska úspor energie
 Víceúčelovost rekonstruovaných budov
 Používání nových technologických postupů
 Zohlednění programu BIO‐kvality
 Používání a výroba energie z obnovitelných zdrojů

 Veškerý rozvoj v regionu je řešen s ohledem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Cestovní ruch, který je v regionu prioritou, je nejsilnější oblastí rozvoje a také
nejsilnější oblastí hospodářství, na které se rozhodl region stavět. Nejde o to primárně zvyšovat počet návštěvníků, ale o zvýšení kvality a délky pobytu v
regionu. Tím zabráníme devastaci kvality přírodního a kulturního dědictví a zvýšíme finanční profit regionu jako celku.
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VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategické dokumenty obce

Program obnovy venkova
Územní plánovací dokumentace (ÚPD)
ÚPD ‐ 1. aktualizace
ÚPD ‐ 2. aktualizace
ÚPD ‐ 3. aktualizace
Strategický dokument obce

počet
počet
počet
počet
počet
počet

34
61
35
30
19
13

 Tato strategie je v souladu se strategickými dokumenty obcí stejně jako s jejich územně‐plánovacími dokumenty. Strategie rozvoje dobrovolných svazků obcí
byly zpracovány v roce 2000 a od té doby nedošlo k jejich aktualizaci s výjimkou DSO CHOPOS, kde probíhá aktualizace v letech 2014–2015 a je zpracovávána
ve vazbě na tuto strategii.
Integrovaná územní investice metropolitní oblasti Praha
Pražská metropolitní oblast (PMO) je velmi specifická, protože zahrnuje dvě tzv.
kategorie regionů. Středočeský kraj jako méně rozvinutý region a hl. m. Prahu
jako více rozvinutý region s odlišnými podmínkami pro naplňování principu
tematické koncentrace a mj. různými požadavky na spolufinancování aktivit. V
rámci ITI PMO tak bude většina rozvojových intervencí realizována primárně v
zázemí aglomerace (tedy ve Středočeském kraji), přičemž hlavním nositelem ITI
zůstává jádrové město (Praha).
Mapa 4 Vazba území ITI Praha (modrá) a území MAS Posázaví (zelený obrys) >>

Vize strategie ITI
Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlně do práce,
bezpečně doma!
Globálním cílem PMO je tedy propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do
jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných
služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený a jednak bude společně
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chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí.
Prioritní oblasti
PO 1 – Inteligentní doprava
 Opatření 1.1.1: Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémy pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy
 Vazba na opatření 5.5.2
 Opatření 1.1.2: Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy
 Opatření 1.2.1: Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky a podpora alternativních pohonných systémů vozidel
veřejné dopravy
 Opatření 1.2.2: Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu
 Opatření 1.3.1: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN‐T
 Vazba na opatření 5.3.3
 Opatření 1.4.1: Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu
 Vazba na opatření 5.5.1
PO 2 – Ochrana před přírodními riziky > Vazba na opatření 1.3.2
 Opatření 2.1.1: Budování protipovodňových opatření
 Opatření 2.1.2: Realizace opatření pro řešení povodní
PO 3 – Dostupné a kvalitní školství
 Opatření 2.2.1: Budování kapacit předškolního a základního vzdělávání
 Opatření 2.2.2: Rozšíření technického vybavení škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
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SCHVÁLENÍ DOKUMENTU SCLLD
Po ukončení procesu projednání SCLLD byl celý proces vyhodnocen Programovým výborem MAS Posázaví.

 Obce v územní působnosti MAS Posázaví schválily realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období
2014–2020 na svém správním území.
Obec / Město
Město Benešov
Město Bystřice
Město Jílové u Prahy
Město Neveklov
Město Sázava
Město Týnec nad Sázavou
Město Votice
Městys Český Šternberk
Městys Divišov
Městys Kácov
Městys Maršovice
Městys Netvořice
Obec Bílkovice
Obec Bukovany
Obec Čakov
Obec Čerčany
Obec Čtyřkoly
Obec Drahňovice
Obec Hradištko
Obec Hvězdonice
Obec Chářovice
Obec Chleby
Obec Chlístov
Obec Chocerady
Obec Choratice
Obec Chotýšany
Obec Chrášťany
Obec Jankov
Obec Kaliště
Obec Kamenný Přívoz
Obec Kozmice
Obec Krhanice
Obec Krňany

Schváleno dne
23. 3. 2015
11. 3. 2015
23. 2. 2015
4. 3. 2015
11. 3. 2015
23. 2. 2015
23. 3. 2015
26. 2. 2015
9. 3. 2015
5. 3. 2015
10. 2. 2015
12. 2. 2015
11. 2. 2015
24. 2. 2015
11. 5. 2015
12. 3. 2015
25. 2. 2015
24. 4. 2015
11. 3. 2015

doloženo
Výpis z usnesení ze dne 23. 3. 2015
Usnesení ze dne 11. 3. 2015
Usnesení ze dne 23. 2. 2015
Usnesení ze dne 4. 3. 2015
Usnesení ze dne 11. 3. 2015
Usnesení ze dne 23. 2. 2015
Usnesení ze dne 23. 3.2015
Zápis ze dne 26. 2. 2015
Zápis ze dne 9. 3. 2015
Výpis z usnesení ze dne 5. 3. 2015
Zápis ze dne 10. 2. 2015
Usnesení ze dne 12. 2. 2015
Usnesení ze dne 11. 2. 2015
Zápis ze dne 24. 2. 2015
Zápis ze dne 11. 5. 2015
Výpis ze dne 12. 3. 2015
Zápis ze dne 25. 2. 2015
Zápis ze dne 24. 4. 2015
Usnesení ze dne 11. 3. 2015

26. 3. 2015 Usnesení ze dne 26. 3. 2015
2. 3. 2015
23. 3. 2015
25. 2. 2015
27. 3. 2015
14. 4. 2015
16. 3. 2015
11. 3. 2015
18. 3. 2015
20. 3. 2015
2. 3. 2015
27. 4. 2015

Výpis z Usnesení ze dne 2. 3. 2015
Zápis ze dne 23. 3. 2015
Usnesení ze dne 25. 2. 2015
Zápis ze dne 27. 3. 2015
Výpis usnesení ze dne 14. 4. 2015
Usnesení ze dne 16. 3. 2015
Výpis ze dne 11. 3. 2015
Usnesení ze dne 18. 3. 2015
Zápis ze dne 20. 3. 2015
Usnesení ze dne 2. 3. 2015
Usnesení ze dne 27. 4. 2015
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Obec / Město
Obec Křečovice
Obec Lešany
Obec Litichovice
Obec Lštění
Obec Miličín
Obec Mrač
Obec Nespeky
Městys Neustupov
Obec Olbramovice
Obec Ostředek
Obec Petroupim
Obec Petrov
Obec Pohoří
Obec Popovice
Obec Poříčí nad Sázavou
Obec Postupice
Obec Přestavlky u Čerčan
Obec Psáře
Obec Rabyně
Obec Ratměřice
Obec Senohraby
Obec Soběhrdy
Obec Stranný
Obec Struhařov
Obec Stříbrná Skalice
Obec Teplýšovice
Obec Tisem
Obec Třebešice
Obec Václavice
Obec Vodslivy
Obec Vojkov
Obec Vranov
Městys Vrchotovy Janovice
Obec Všechlapy
Obec Vysoký Újezd
Obec Xaverov
Obec Zvěstov

Schváleno dne
23. 4. 2015
25. 3. 2015
13. 3. 2015
17. 2. 2015
4. 2. 2015
11. 3. 2015
4. 3. 2015
19. 2. 2015
12. 5. 2015
24. 2. 2015
2. 3. 2015
16. 3. 2015
3. 3. 2015
12. 3. 2015
23. 4. 2015
11. 3. 2015
18. 5. 2015
30. 3. 2015
2. 3. 2015
1. 4. 2015
25. 2. 2015
6. 2. 2015
18. 2. 2015
2. 4. 2015
26. 2. 2015
2. 3. 2015
28. 2. 2015
2. 2. 2015
10. 4. 2015
4. 3. 2015
18. 3. 2015
9. 3. 2015
16. 3. 2015
27. 5. 2015
30. 4. 2015
4. 2. 2015

doloženo
Zápis ze dne 23. 4. 2015
Usnesení ze dne 25. 3. 2015
Zápis ze dne 13. 3. 2015
Zápis ze dne 17. 2.2015
Usnesení ze dne 4. 2. 2015
Zápis ze dne 11. 3. 2015
Zápis ze dne 4. 3. 2015
Usnesení ze dne 19. 2. 2015
Usnesení ze dne 12. 5. 2015
Zápis ze dne 24. 2. 2015
Zápis ze dne 2. 3. 2015
Zápis ze dne 16. 3. 2015
Zápis ze dne 3. 3. 2015
Zápis ze dne 12. 3. 2015
Usnesení ze dne 23. 4. 2015
Zápis ze dne 11. 3. 2015
Zápis ze dne 18. 5. 2015
Zápis ze dne 30. 3. 2015
Zápis ze dne 2. 3. 2015
Zápis ze dne 1. 4. 2015
Zápis ze dne 25. 2. 2015
Výpis z usnesení ze dne 6. 2. 2015
Zápis ze dne 18. 2. 2015
Zápis ze dne 2. 4. 2015
Zápis ze dne 26. 2. 2015
Zápis ze dne 2. 3. 2015
Usnesení ze dne 28. 2. 2015
Zápis ze dne 2. 2. 2015
Zápis ze dne 10. 4. 2015
Usnesení ze dne 4. 3. 2015
Usnesení ze dne 18. 3. 2015
Usnesení ze dne 9. 3. 2015
Zápis ze dne 16. 3. 2015
Usnesení ze dne 27. 5. 2015
Usnesení ze dne 30. 4. 2015
Výpis z usnesení ze dne 4. 2. 2015

 Programový výbor jako nejvyšší rozhodovací orgán MAS Posázaví schválil dne 26. května 2015 Komunitně vedenou strategii místního rozvoje území MAS
Posázaví ve znění mu předloženém závazným dokumentem činnosti a rozvoje MAS Posázaví na roky 2014–2020.
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POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ A V NICH OBSAŽENÝCH OPATŘENÍ CLLD S TÉMATY PROJEKTŮ
POSTUP PŘÍPRAVY

Termín

Obsah jednání

18. 12. 2014 Stanovení postupu setkávání, proces tvorby opatření CLLD na základě akceptovaných pravidel
13. 1. 2015 Seznámení se s postupem setkávání Výkonného výboru, stanovení termínů jednání
Propojení jednotlivých oblastí SCLLD a specifické cíle Operačních programů Integrovaný regionální operační
22. 1. 2015
program (IROP), zaměstnanost a Program rozvoje venkova (PRV) – Téma 1–4
Propojení jednotlivých oblastí SCLLD a specifické cíle Operačních programů Integrovaný regionální operační
5. 2. 2015 program (IROP), zaměstnanost a Program rozvoje venkova (PRV) – Téma 5, zapracování specifických cílů
OP ZAM a PRV do témat 1–4.
Seznámení se s přiřazenými aktivitami k jednotlivým oblastem a výběr vhodných aktivit pro realizování
9. 2. 2015 projektů a naplňování strategie. Příprava podkladů pro jednání Programového výboru dne 24. 2. 2015, který
obsahuje zapracované specifické cíle a aktivity v dokumentu Strategie.
Prezentace výsledků práce Výkonného výboru, potvrzení směru přípravy a definice dalších kroků: příprava
24. 2. 2015 systému výběru projektů a jejich hodnocení, doplnění témat do šablon opatření CLLD a dopracování návrhu
implementační části Strategie včetně finančního plánu a harmonogramu
Sloučení specifických cílů do témat projektů – opatření CLLD. Členové Výkonného výboru probrali Program
5. 3. 2015 rozvoje venkova a navrhli sloučení specifických cílů a navrhli témata: Agroturistika, Místní produkty –
potraviny, řemesla, ostatní, Lidi v lese – studánky, altány, cesty
Sloučení specifických cílů do témat projektů – opatření CLLD. Členové Výkonného výboru probrali
12. 3. 2015 Integrovaný regionální operační program a navrhli sloučení specifických cílů a navrhli témata: Doprava,
Předškolní vzdělávání, Základní a celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání mládeže.
Sloučení specifických cílů do témat projektů – opatření CLLD – v sociální oblasti. Členové Výkonného výboru
probrali Integrovaný regionální operační program a navrhli sloučení specifických cílů a navrhli témata:
18. 3. 2015 Rodinná komunitní centra, Sociální komunitní centra, Sociální podnikání. Členové Výkonného výboru
probrali Operační program zaměstnanost a navrhli rozdělení specifických cílů a navrhli témata: Sociální a
komunitní služby v komunitě, Sociální podnikání.
Stanovení počtu opatření CLLD, doplnění témat, náplně a cíle opatření CLLD, optimalizování navržených
opatření CLLD. Bylo definováno, proč tuto oblast realizujeme prostřednictvím CLLD, proč je dobře, že to
24. 3. 2015
můžeme kombinovat. Členové Programového výboru doplnily provazby na OP, provazby na SCLLD. Aktivity
byly specifikovány co do předmětu podpory. Výstupem práce ve skupinách byly návrhy na zrušení opatření

Orgán
Výkonný výbor
Programový výbor

Osoby
počet
11
31

Výkonný výbor

10

Výkonný výbor

10

Výkonný výbor

9

Programový výbor

29

Výkonný výbor

7

Výkonný výbor

9

Výkonný výbor

9

Programový výbor

28

80

Termín

Obsah jednání

CLLD 10 Místní produkty, na sloučení opatření CLLD zaměřených na vzdělání do jedné, opatření CLLD 4
zaměřit na mateřská a rodinná centra a opatření CLLD 5 zaměřit na projekty s podporou subjektů s
akreditací sociálních služeb.
Byly definovány texty v částech Cíle opatření CLLD a Aktivity opatření CLLD, určeny provazby mezi
opatřeními CLLD, popř. vazbu na strategii metropole Praha. V rámci jednání bylo odpovězeno u jednotlivých
2. 4. 2015
opatření CLLD na otázku, proč je dobré tyto typy projektů podporovat v rámci Leaderu. Toto bylo
zpracováno pro opatření 8. Agroturistika a podpora místních výrobců a 9. Lesy, voda, rekreace.
Byly definovány texty v částech Cíle opatření CLLD a Aktivity opatření CLLD, určeny provazby mezi
opatřeními CLLD, popř. vazbu na strategii metropole Praha. V rámci jednání bylo odpovězeno u jednotlivých
7. 4. 2015 opatření CLLD na otázku, proč je dobré tyto typy projektů podporovat v rámci Leaderu. Toto bylo
zpracováno pro opatření 1. Bezpečná cesta nejen do školy, 2. Vzdělávání, 3. Rodinná komunitní centra, 4.
Sociální komunitní centra.
Byly definovány texty v částech Cíle opatření CLLD a Aktivity opatření CLLD, určeny provazby mezi
opatřeními CLLD, popř. vazbu na strategii metropole Praha. V rámci jednání bylo odpovězeno u jednotlivých
20. 4. 2015 opatření CLLD na otázku, proč je dobré tyto typy projektů podporovat v rámci Leaderu. Toto bylo
zpracováno pro opatření 5. Investice do sociálního podnikání, 6. Sociální a komunitní služby v komunitě, 7.
Neinvestice do sociálního podnikání. Byl diskutován finanční plán.

Orgán

Osoby
počet

Výkonný výbor
Kontrolní výbor
Výběrová komise

11

Výkonný výbor
Kontrolní výbor
Výběrová komise

13

Výkonný výbor
Kontrolní výbor
Výběrová komise

7

Výkonný výbor
Bylo navrženo rozdělení finančních prostředků na jednotlivá opatření CLLD a navrženo čerpání v
Kontrolní výbor
21. 4. 2015
jednotlivých letech = finanční plán.
Výběrová komise
Dílčí odsouhlasení Programových rámců v akčním plánu pro čerpání z fondů ESI prostřednictvím CLLD.
28. 4. 2015 Návrh čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech pro všechna opatření CLLD: 2016 >> 10%, 2017 Programový výbor
>> 30%, 2018 >> 30%, 2019 >> 20%, 2020 >> 10%
Výkonný výbor
Dopracování opatření CLLD, doplnění příběhu Leader, definice tvorby preferenčních kritérií, jejich
5. 5. 2015
Kontrolní výbor
bodového hodnocení a výběr indikátorů. Na zasedání byly zpracovány opatření CLLD 1 až 7.
Výběrová komise
12. 5. 2015 Dopracování opatření CLLD, doplnění příběhu Leader, definice tvorby preferenčních kritérií, jejich
Výkonný výbor
bodového hodnocení a výběr indikátorů. Na zasedání byly zpracovány v částech Cíle opatření CLLD a
Kontrolní výbor
Aktivity opatření CLLD a definovány preferenční kritéria pro 8 a 9, u opatření CLLD 1 až 9 byly s ohledem na
Výběrová komise
finanční alokaci definovány cílové stavy indikátorů.
26. 5. 2015 Schválení realizace Strategie MAS Posázaví
Programový výbor

12

29

7

8
31
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PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
Název specifického cíle IN – 1. Cesta za vzděláváním
Název opatření:

1. Bezpečná cesta nejen do školy
Vazba na specifický cíl IROP
Specifický cíl: 4.1 Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje. Opatření má vazbu na udržitelný rozvoj území a krajiny, diversifikaci a rozvoj
místní ekonomiky, tvorbu pracovních příležitostí, rozvoj služeb a zejména na zajištění dostupnosti a obslužnosti území.
Tematicky zaměřený Specifický cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Opatření má tematickou vazbu na tvorbu funkčních, bezpečných a
ekonomických podmínek dopravy osob, snížení zátěže životního prostředí a eliminaci negativních vlivů na lidské zdraví.
Vazba na SCLLD
5.5 Udržení a rozvoj dopravní obslužnosti
5.5.1 Doprava a cyklodoprava
5.5.2 Podpora budování a provázanost přirozených dopravních uzlů
5.3 Údržba a výstavba technické infrastruktury
5.3.4 Řešení parkování v regionu s výjimkou realizace samostatných odpočívadel bez vazby na modernizaci nebo budování cyklostezky
Popis opatření včetně cíle opatření:
‐ zvyšování mobility a dosažitelnosti v území;
‐ zvyšování bezpečnosti dopravy;
‐ podpora šetrnějších způsobů přepravy (veřejná, cyklistická a pěší doprava);
‐ realizace systémových opatření na trasách, která povedou k posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob využívajících prostředky hromadné dopravy
při cestě do školy i do zaměstnání;
‐ cílem opatření je zajistit bezpečnou dopravu pěší a cyklodopravu v návaznosti na prostředky hromadné dopravy.
Odkazy na analytickou část strategie, které dokládají potřebnost plánovaných záměrů v daném území:
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Analytická část, kapitola 3.4.2. Doprava, 3.4.3. Cyklodoprava; 3.9. Celková SWOT analýza rozvojových potřeb území;
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‐

‐

SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství, kapitola 2. Anketní šetření, 5. Komunitní plánování, 8. Oborová
setkání (Komunikace, silnice, chodníky, dopravní značení, polní cesty a Dopravní obslužnost), 9. Regionální setkání (města a mikroregiony), 13.
Celoregionální konference Posázaví;
Finální zpracování podkladů z veřejného plánování potřeb území MAS Posázaví – anketní šetření, komunitní plánování (oborová setkání, regionální
setkání).

Typy projektů (které mají být v daném území realizovány, a které jsou v souladu s PD IROP):
a) zastávky veřejné hromadné dopravy:
‐ výstavba a modernizace zastávek veřejné hromadné dopravy a souvisejících záchytných parkovišť;
‐ záchytná parkoviště mohou být realizována pouze ve vazbě na projekty zastávek veřejné hromadné dopravy (projekty záchytných parkovišť budou
přizpůsobeny očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu veřejné hromadné dopravy);
b) bezpečnost:
‐ zvyšování bezpečnosti dopravy (bezbariérový přístup zastávek veřejné hromadné dopravy, záchytných parkovišť, zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací);
c) cyklodoprava:
‐ výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená
automobilová doprava;
‐ výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy;
‐ součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení;
‐ podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami;
d) doplňkové aktivity k projektům:
‐ doplňkově lze do projektů zařadit zeleň v okolí zastávek veřejné hromadné dopravy a záchytných parkovišť, zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek
a cyklostras.
Příjemci podpory:
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Principy preferenčních kritérií
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Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Kódy indikátorů a názvy indikátorů
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
7 40 01
Počet vytvořených parkovacích míst
7 50 01
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
7 61 00
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
7 62 00
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
7 64 01
Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
7 51 20
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě
7 63 10
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech

84

Název specifického cíle IN – 1. Cesta za vzděláváním
Název opatření:

2. Vzdělávání
Vazba na specifický cíl IROP
Specifický cíl: 4.1 Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje. Opatření má vazbu zejména na rozvoj vzdělávání, také na tvorbu pracovních
příležitostí a podporu životních podmínek komunity na venkově.
Tematicky zaměřený specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Opatření má tematickou vazbu na zajištění
dostatečných kapacit zařízení předškolního vzdělávání zejména v oblastech s pozitivním demografickým vývojem, na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku
klíčových kompetencí na základních školách (přírodovědné a technické obory, řemeslné dovednosti, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií),
v potřebě vybudování zázemí využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikaci a podpory zájmového a neformálního vzdělávání k rozvoji klíčových kompetencí.
Vazba na SCLLD
4.3 Aktivní a kvalitní školy a školky v regionu
4.5. Sociální služby v komunitě
4.5.6 Podpora rodinných aktivit / podpora rodiny
5.1. Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
5.1.4 Získání dovedností mládeže ve vazbě k řemeslu
Popis opatření včetně cíle opatření
‐ zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního a základního) a zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých
prostřednictvím investic do vzdělávacích zařízení;
‐ rozšířit kapacity zařízení předškolního vzdělávání podporou budování nové infrastruktury v závislosti na demografickém vývoji v území;
‐ zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, respektive klíčových kompetencí (rozvoj v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) ve vztahu k základním školám,
celoživotnímu, zájmovému a neformálnímu vzdělávání mládeže, a to prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury;
‐ u každého podporovaného zařízení předškolního vzdělávání musí být zvýšena kapacita.
Odkazy na analytickou část strategie, které dokládají potřebnost plánovaných záměrů v daném území:
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Analytická část, kapitola 3.6.1 Vzdělanostní struktura obyvatelstva, 3.6.2. Vzdělávání, 3.6.3. Předškolní vzdělávání,
3.6.4. Základní vzdělávání, 3.9. Celková SWOT analýza rozvojových potřeb území;
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství, kapitola 2. Anketní šetření, 5. Komunitní plánování, 8. Oborová
setkání (Školství, Mimoškolní vzdělávání), 9. Regionální setkání (obce, města a mikroregiony), 13. Celoregionální konference Posázaví;
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‐

Finální zpracování podkladů z veřejného plánování potřeb území MAS Posázaví – anketní šetření, komunitní plánování (oborová setkání, regionální
setkání).

Typy projektů (které mají být v daném území realizovány, a které jsou v souladu s PD IROP):
a) předškolní vzdělávání:
‐ podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol (stavby, stavební
úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, podpora sociální
inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního
vybavení, nezbytného pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám);
b) základní vzdělávání:
‐ podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích – v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi, podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť,
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu);
‐ rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně
vyloučenou lokalitou;
c) celoživotní vzdělávání:
‐ podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích – komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických
a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a
zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce);
d) zájmové a neformální vzdělávání mládeže:
‐ podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání – v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi);
e) doplňkové aktivity k projektům:
‐ zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách (například zelené zdi, střechy a zahrady).
Poznámka: Nebudou podporována žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti
a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).
Příjemci podpory
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zařízení péče o děti do 3 let
školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
obce
organizace zřizované nebo zakládané obcemi
nestátní neziskové organizace
církve
církevní organizace

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Kódy indikátorů a názvy indikátorů
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
5 00 01
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
5 00 20
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
5 01 20
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let
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Název specifického cíle IN – 2. Komunitní centra
Název opatření:

3. Komunitní centra
Vazba na specifický cíl IROP
Specifický cíl: 4.1 Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje. Opatření má vazbu zejména na podporu životních podmínek komunity, tvorbu
pracovních příležitostí a rozvoj služeb.
Tematicky zaměřený specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Opatření má tematickou vazbu na vybudování
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, zejména prostřednictvím, poskytování služeb primární prevence, prostřednictvím
komunitní sociální práce v komunitních centrech, ve kterých budou dále realizovány sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity s cílem zlepšit sociální
situaci jednotlivců a komunity.
Vazba na SCLLD
4.5 Sociální služby v komunitě
Popis opatření včetně cíle opatření
‐ dobudování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, komunitní sociální práce a doprovodných programů;
‐ podpora služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a primární prevence komunitního
charakteru prostřednictvím komunitních center vykonávajících komunitní sociální práci pro komunitu, v nichž mohou být dále vykonávány sociální,
vzdělávací, kulturní a rekreační aktivity;
‐ cílem opatření je vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením a chudobou.
Odkazy na analytickou část strategie, které dokládají potřebnost plánovaných záměrů v daném území:
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Analytická část, kapitola 3.5.1. Potřeby dětí a mládeže, 3.5.2. Potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením
žijících ve venkovských lokalitách, 3.5.3. Potřeby osob se zdravotním postižením v produktivním věku, 3.9. Celková SWOT analýza rozvojových potřeb
území;
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství, kapitola 2. Anketní šetření, 5. Komunitní plánování, 8. Oborová
setkání (Život komunity – podpora spolkové a zájmové činnosti, mezilidské vztahy, vztah obec – občan, Sociální péče a zdravotnictví), 9. Regionální
setkání (obce, města a mikroregiony), 13. Celoregionální konference Posázaví;
‐ Finální zpracování podkladů z veřejného plánování potřeb území MAS Posázaví – anketní šetření, komunitní plánování (oborová setkání, regionální
setkání).
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Typy projektů (které mají být v daném území realizovány, a které jsou v souladu s PD IROP):
a) podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:
‐ stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření
prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením ve formě víceúčelových zařízení, ve kterých se setkávají členové
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšení sociální situace těchto jednotlivců a
komunity jako celku, a ve kterých budou v kombinaci poskytovány komunitní a veřejné služby (minimálně základní sociální poradenství,
sociální služba se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování);
b) doplňkové aktivity k projektům:
‐ zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách (například zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů).
Příjemci podpory
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních složek státu
 organizace zřizované nebo zakládané kraji
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 církve
 církevní organizace
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Kódy indikátorů a názvy indikátorů
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Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce
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Název specifického cíle IN – 3. Sociální podnikání
Název opatření:

4. Investice do sociálního podnikání
Vazba na specifický cíl IROP
Specifický cíl: 4.1 Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje. Opatření má vazbu zejména na podporu diversifikace a rozvoj místní
ekonomiky, tvorbu pracovních příležitostí a rozvoj služeb.
Tematicky zaměřený specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Opatření má vazbu v podobě
řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, rozvíjí sociální podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů
aktivního začleňování a kterým jsou dále rozvíjeny aktivity podniku nebo potřeby místní komunity. V souvislosti se sociálním podnikáním jsou řešeny otázky
nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje.
Vazba na SCLLD
5.4 Podpora zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob
2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu
1.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a spotřeby
Popis opatření včetně cíle opatření
‐ podpora rozvoje sociálního podnikání za účelem řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob;
‐ podpora vzniku nových podnikatelských aktivit a rozvoj;
‐ řešení otázky nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje, podpora solidárního chování, sociálního začleňování a růst sociálního kapitálu
na místní úrovni za současného a maximálního respektování udržitelného rozvoje;
‐ sociální podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a min. 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí
pocházet z cílových skupin;
Odkazy na analytickou část strategie, které dokládají potřebnost plánovaných záměrů v daném území:
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Analytická část, kapitola 3.8. Podnikání, výroba, zaměstnanost, 3.9. Celková SWOT analýza rozvojových potřeb území;
‐ SCLLD MAS Posázaví 2014 – 2020 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství, kapitola 2. Anketní šetření, 5. Komunitní plánování, 8. Oborová
setkání (Zemědělství a lesnictví, Cestovní a turistický ruch, Podnikání a podpora služeb v obci), 9. Regionální setkání (obce, města a mikroregiony), 13.
Celoregionální konference Posázaví;
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‐

Finální zpracování podkladů z veřejného plánování potřeb území MAS Posázaví – anketní šetření, komunitní plánování (oborová setkání, regionální
setkání).

Typy projektů (které mají být v daném území realizovány, a které jsou v souladu s PD IROP):
‐ výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků formou vzniku nového sociálního podniku, rozšíření kapacity podniku nebo podpory aktivit osob
samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání za účelem umožnění vstupu sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením na trh práce a do podnikatelského prostředí, prostřednictvím nákupu objektů, zařízení, vybavení a stavebních úprav, které vytvoří
podmínky pro sociální podnikání.
Příjemci podpory
 osoby samostatně výdělečné činné
 malé a střední podniky
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 nestátní neziskové organizace
 církve
 církevní organizace
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů
Minimální a maximální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve výzvě MAS.
Principy preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Kódy indikátorů a názvy indikátorů
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
1 00 00
Počet podniků pobírajících podporu
1 01 02
Počet podniků pobírajících granty
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
1 03 00
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
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1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
1 04 11
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
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PROGRAMOVÝ RÁMEC ZAMĚSTNANOST
Opatření v rámci Programového rámce Zaměstnanost má na SC 2.3.1 OP Z vazbu z hlediska podpory aktivit vedoucích ke snižování lokální nezaměstnanosti ve
venkovských sídlech, efektivního využití hospodářského potenciálu v oblasti výroby a služeb, vytvoření lepších podmínek pro vzájemnou spolupráci místní
samosprávy, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a aktivních jedinců při řešení problému zaměstnanosti a vytváření pracovních příležitostí, lepší
dostupnosti sociálních služeb v rámci činnosti a aktivit komunitních center1, komunitní sociální práce a zlepšování socioekonomické situace venkovského
obyvatelstva vyloučeného či ohroženého sociálním vyloučením.

Název specifického cíle IN – 2. Komunitní centra
Název opatření:

5. Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření
Vazba na specifické cíle OP Zaměstnanost
2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech prostřednictvím podpory
komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Vazba opatření na SC spočívá
zejména v podpoře aktivit zajišťujících a zlepšujících dostupnost sociálních služeb a situaci osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na
venkově.
Vazba na specifické cíle IROP
2.1 Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím podpory rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Vazba opatření na SC spočívá zejména v podpoře udržitelnosti a využití vzniklých prostor a pořízeného
vybavení pro poskytování sociálních služeb a komunitní sociální práce osobám vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením, při současném využití
vybudované komunitní infrastruktury pro kulturní, společenské, osvětové a vzdělávací aktivity venkovských obyvatel.
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, prostřednictvím
podporovaných aktivit zlepšovat situaci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, přispět k vyváženému a udržitelnému územnímu
rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobá stabilizace venkovských oblastí.

1

Vazba na PR IROP Opatření 4 Komunitní centra.
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Vazba na SCLLD
4.1. Více aktivních lidí v regionu
4.1.1 Podpora aktivit pro místní občany, které podporují komunitní život
4.5 Sociální služby v komunitě

Poznámka: Potřebnost podpory a realizace komunitních služeb a prorodinných aktivit vychází z provedené analýzy území MAS, komunitního plánování a
stanovení potřeb území MAS. Potřebnost komunitních služeb a prorodinných aktivit je zaznamenána v těchto dokumentech:¨
‐
‐

‐

Analýza MAS, kapitola 3.5.1 Potřeby dětí a mládeže;
Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství – anketní šetření, komunitní plánování v rámci oborových setkání (v rámci témat Život komunity,
Školství, Mimoškolní vzdělávání, Sociální péče a zdravotnictví), regionální setkání (města, obce, mikroregiony), celoregionální konference Posázaví
(výstupy konference v rámci daných témat);
Finální zpracování podkladů z veřejného plánování potřeb území MAS Posázaví – anketní šetření, komunitní plánování (oborová setkání, regionální
setkání).

Cíle opatření CLLD
 Podpora udržitelnosti komunitních center naplňujících principy komunitní sociální práce
 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb
 Podpora komunitního života
 Integrace sociálně ohrožených skupin na trh práce

Aktivity opatření CLLD
 Podpora dětských klubů při základních školách s možností podpory letních příměstských táborů
 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost
 Projekty na podporu uplatnění znevýhodněných skupin žen na trhu práce a na návrat osob po rodičovské dovolené či péči o závislého člena rodiny na
trh práce
 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních
služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
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Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení s možností kombinace
s podporou prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni ve vazbě na využití prostorových kapacit objektů komunitních center obcí, ve kterých
bude primárně zajišťována komunitní sociální práce, včetně optimálního využití potenciálu disponibilních lidských zdrojů zajišťujících komunitní činnosti
v obcích. Vzájemná provázanost komunitní sociální práce a prorodinných opatření je dána potřebou efektivního využití investic, zajištění komunitních činností
odborně způsobilými pracovníky s potřebnou praxí a zkušenostmi, nezbytností síťování komunitních činností a spolupráce obcí ve spádovém území.
Komunitní centra musí vždy naplňovat principy komunitní sociální práce. Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování
základních činností registrovaných sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (nenahrazují však poskytování sociálních služeb. Je nezbytné vždy jasně
oddělit aktivity a programy realizované v komunitním centru od poskytované registrované sociální služby a prorodinných opatření. Tyto činnosti lze
v komunitním centru provozovat pouze jako doplňkové aktivity ke komunitní sociální práci, přičemž tyto aktivity musí být komunitou identifikovány jako
potřebné.
Integrace na ostatní opatření CLLD
Vzdělávání (PR IROP)
Komunitní centra (PR IROP)
Popis vlivu opatření na naplňování horizontálních témat
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – opatření má přímý vliv na zlepšení přístupu ke kvalitním a udržitelným službám pro rodiny a děti a dalším
navazujícím službám podporujícím sociální začleňování, týká se cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu
práce, tj. vliv opatření na tento princip je pozitivní.
Podpora rovnosti mezi muži a ženami – v opatření není primárně řešena otázka rovných příležitostí žen a mužů, princip rovnosti žen a mužů bude v tomto
opatření zajištěn prostřednictvím zohlednění specifických potřeb mužů a žen jako cílových skupin v rámci jednotlivých výzev za účelem odstranění možných
bariér bránících jim v účasti v projektech. Vliv opatření na tento princip je tedy celkově neutrální.
Udržitelný rozvoj – opatření nemá přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu, tj. vliv opatření na tento princip je neutrální.
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)






poskytovatelé sociálních služeb
obce a jimi zřizované organizace
svazky obcí
NNO
zaměstnavatelé
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školy a školská zařízení
poradenské a vzdělávací instituce



fyzické nebo právnické osoby, které mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (je zapsána v evidenci poskytovatelů dle zákona
č. 247/2014 Sb.), pouze ve vztahu k aktivitě „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost“



živnosti volné a vázané2 ‐ dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zároveň zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pouze ve vztahu k aktivitě „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost“

Cílové skupiny
a) podpora komunitní sociální práce a komunitních center:
‐ osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby
ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby
opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální
pečovatelé atd.;
b) prorodinná opatření:
‐ osoby pečující o malé děti;
‐ osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Výše dotace
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu, řešení
bezbariérovosti a také inovativnost projektu na území MAS.
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Monitorovací indikátory výstupů
2

K datu hodnocení SCLLD ŘO OP Zaměstnanost nejsou živnosti volné a vázané oprávněným žadatelem v případě aktivity Dětské skupiny.
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číslo
5 00 01
5 01 00
5 01 10
5 01 20
5 51 02
6 00 00
6 70 01

název
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení (osoby)
Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku ‐ dětské skupiny (zařízení)
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (osoby)
Počet osob využívající zařízení péče o děti ve věku do 3 let (osoby)
Počet podpořených komunitních center (zařízení)
Celkový počet účastníků (osoby)
Kapacita podpořených služeb (místa)

výchozí stav
0
0
0
0
0
0
0

cílový stav
40
2
32
4
5
126
50

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
6 70 10
Využívání podpořených služeb (osoby)
6 73 10
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel (účastníci)
6 73 15
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel (účastníci)

výchozí stav
0
0
0

cílový stav
270
10
8

Poznámka: Popisy indikátorů – způsob stanovení (výpočet) nastavených cílových hodnot jsou uvedeny ve Finančním plánu, tabulka g
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Název specifického cíle IN – 3. Sociální podnikání
Název opatření:

6. Neinvestice do sociálního podnikání
Vazba na specifické cíle OP Zaměstnanost
2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech podporou vzniku nových a
rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím integračních sociálních podniků a environmentálních sociálních
podniků. Vazba opatření na SC spočívá zejména v podpoře vzniku nových pracovních příležitostí ve venkovských sídlech, efektivního využití hospodářského
potenciálu venkova v oblasti výroby a poskytování služeb, integrace sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, integrace a začlenění
těchto osob na trh práce, řešení environmentálních problémů v území.
Vazba na specifické cíle IROP
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků. Vazba opatření na SC spočívá v podpoře provozní situace nově založených nebo provozovaných podnikatelských subjektů splňujících kritéria
sociálního podniku, možnosti zaměstnávání osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením, jejich dalšího vzdělávání v oblasti výroby (zejména
řemeslné) a poskytování služeb.
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu podporou aktivit
přispívajících ke snížení lokální nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či
ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím jejich zapojení na trh práce.

Vazba na SCLLD
5.4 Podpora zaměstnávání znevýhodněných a ohrožených osob
2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu
1.4 Šetrné a efektivní podnikání v krajině
Cíle opatření CLLD
Zvýšit uplatnitelnost a zaměstnatelnost osob ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a na trhu práce ve vazbě na lokální potřeby.
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Aktivity opatření CLLD
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ‐ integrační sociální podnik
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ‐ environmentální sociální podnik
Integrace na ostatní opatření CLLD
Komunitní centra (PR IROP)
Investice do sociálního podnikání (PR IROP)
Popis vlivu opatření na naplňování horizontálních témat
Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – opatření má přímý vliv na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučeným na trhu práce, u kterých se jedná převážně o problém s kumulací znevýhodnění a z tohoto důvodu se potýkají s přímou či nepřímou diskriminací
nejvíce. Vliv opatření na tento princip je pozitivní.
Podpora rovnosti mezi muži a ženami – v opatření není primárně řešena otázka rovných příležitostí žen a mužů, princip rovnosti žen a mužů však bude v tomto
opatření zajištěn prostřednictvím zohlednění specifických potřeb mužů a žen jako cílových skupin v rámci jednotlivých výzev za účelem odstranění možných
bariér bránících jim v účasti v projektech. Vliv opatření na tento princip bude celkově neutrální.
Udržitelný rozvoj – opatření má přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu a vychází ze strategických cílů MAS řešit globální environmentální
problémy ovlivňující i území MAS Posázaví, a to nešetrný způsob zemědělského hospodaření, nekoordinované využívání krajiny, dále pak také nedostatečně
využitý přírodní potenciál pro místní produkci založenou na přírodních produktech a přírodě šetrných výrobních postupech. Z hlediska řešení tohoto problému
prostřednictvím podpory vzniku environmentálních sociálních podniků je vliv opatření na tento princip pozitivní.
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)3
 OSVČ a obchodní korporace
Cílové skupiny
a) integrační sociální podniky:
‐ osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
‐ osoby se zdravotním postižením;
‐ osoby v nebo po výkonu trestu ‐ pro účely této aktivity jde o osoby, které opustily výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu
trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR;
‐ osoby opouštějící institucionální zařízení;
‐ azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR;

3

K datu hodnocení SCLLD ŘO OP Zaměstnanost jsou oprávněnými žadateli pouze OSVČ a obchodní korporace.
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b) environmentální sociální podniky:
‐ osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců;
‐ osoby se zdravotním postižením;
‐ osoby v nebo po výkonu trestu;
‐ osoby opouštějící institucionální zařízení;
‐ azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR;
‐ neaktivní osoby;
‐ osoby pečující o malé děti;
‐ uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let;
‐ lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě;
‐ osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené;
‐ osoby pečující o jiné závislé osoby.
Výše dotace
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií
Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality projektu. Specificky bude definován požadavek na podporu tradičních řemesel a vznik
nové služby nebo produktu. Hodnoceno bude aktivní zapojení cílových skupin do přípravy projektu, řešení bezbariérovosti a také inovativnost projektu na
území MAS.
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou komisí v rámci veřejné obhajoby a její soulad s předloženým projektem, a také
soulad projektu se Strategií rozvoje regionu. Prémiově pak bude hodnoceno, zda projekt naplňuje výjimečným způsobem strategii.
Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
1 02 11
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory
1 02 13
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře (organizace)
6 00 00
Celkový počet účastníků

výchozí stav
0
0
0

cílový stav
3
3
5

Poznámka:
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V rámci opatření 2.3.1 a stanovené alokace je předpokládána podpora 3 sociálních podniků. V opatření č. 4 programového rámce IROP je předpokládán vznik
5 sociálních podniků, tj. dva sociální podniky nepočítají s podporou v rámci opatření č. 6 SCLLD.
Monitorovací indikátory výsledků
číslo
název
výchozí stav
6 26 00
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti (osoby)
0
6 27 00
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (osoby)
0
6 28 00
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné
0
přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ (účastníci)
6 29 00
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ (účastníci)
0
6 31 00
Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (účastníci)
0
6 32 00
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ (účastníci)
0

cílový stav
5
5
5
3
1
2

Poznámka: Popisy indikátorů – způsob stanovení (výpočet) nastavených cílových hodnot jsou uvedeny ve Finančním plánu, tabulka g
Předběžný harmonogram výzev Programového rámce OP Zaměstnanost
Opatření

2016

2017

2018

2019

2020

Sociální a komunitní
služby, prorodinná
opatření

0

1

0

1

0

Neinvestice do
sociálního podnikání

0

1

0

1

0

Poznámka:
Nastavení výzev odpovídá alokacím MAS na realizaci opatření v rámci Programového rámce Zaměstnanost. Výzvy PR OP Zaměstnanost nejsou v roce 2016
předpokládány, vzhledem k tomu, že nebudou vyhlášeny výzvy investičních opatření IROP (Komunitní centra, Sociální podniky). Tyto výzvy budou vyhlášeny
v roce 2017 a navazující výzvy opatření Programového rámce Zaměstnanost budou vyhlášeny souběžně s výzvami investičních opatření IROP. Další výzvy jsou
předpokládány v roce 2019 (pro obě opatření). Další výzvy budou vyhlášeny v případě zbývající alokace na realizaci opatření v rámci Programového rámce
Zaměstnanost.
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PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
Název specifického cíle IN – 4. Rozvoj venkova
Název fiche:

7. Agroturistika
Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV
19/1/b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Vazba na SCLLD
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu
2.3 Vytváření podmínek pro poskytování služeb
1.4 Šetrné a efektivní podnikání v krajině
Vymezení Fiche
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Aktivity:
 Zemědělci i nezemědělci rozšíří své aktivity na drobné ubytování
 Rozšíření a rozvoj stávajícího drobného ubytování
 Vznik nových služeb vztahujících se k drobnému ubytování
 Rozšíření a rozvoj služeb vztahujících se k drobnému ubytování
 Ubytování v návaznosti na řemeslníky, místní výrobky, místní zemědělské produkty
 Zkvalitnění života na venkově
 Výrobní a zážitková turistika na venkově
 Podpora drobných výrobců, rodinných podniků
Oblasti podpory
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),
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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 S96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)a
I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Integrace na ostatní opatření CLLD
Lesy, voda, rekreace, Podpora místních výrobců
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)
Podnikatelské subjekty (FO a PO) ‐ mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Výše dotace
min. 50 000,‐ Kč
max. 5 000 000,‐ Kč (maximální výše dle PRV)
Preferenční kritéria
Pro hodnocení projektů budou použita kritéria finanční náročnosti projektu, vliv projektu na zaměstnanost v regionu Posázaví, využívání stávajících budov,
místa realizace projektu (ve vazbě na bydliště žadatele), velikosti podniku žadatele, splnění kritérií agroturistiky, služeb a činností s ní spojených a řešení
bezbariérovosti.

číslo

Monitorovací indikátory výstupů
název

93 701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

číslo

Indikátory výsledků
název

94 800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

výchozí stav
0

0

Hodnota mid‐
term (rok 2018)
2

cílový stav
4

Hodnota mid‐term cílový stav
(rok 2018)
2
5
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Název specifického cíle IN – 4. Rozvoj venkova
Název fiche:

8. Lesy, voda, rekreace
Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Vazba na cíle SCLLD
1.1 Uživatelsky přátelská a prostupná krajina
1.2 Funkční a estetická zeleň
1.2.6 Mimoprodukční funkce lesa
1.3 Stabilizované vodní prostředí
1.3.1 Voda v krajině
1.3.3 Pitná voda
3.2. Podpora památek, kulturních akcí a historických řemesel
3.2.1 Obnova památek
Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského
potenciálu lesů.
Aktivity:
 Usměrňování návštěvníků v lese
 Úprava lesních stezek a vznik nových stezek v návaznosti na průchodnost
 Zkvalitnění přístupu do lesa a lesem
 Propojení cílů / aktivit
Oblasti podpory
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů,
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti
území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení
k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Definice příjemce dotace
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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 hodnocení projektů budou použita kritéria finanční náročnosti projektu, vlivu projektu na zaměstnanost v regionu Posázaví, vazba projektu na památky
místního významu a turistické cíle.

číslo

Monitorovací indikátory výstupů
název

výchozí stav

92 702
93 001

Počet podpořených akcí/operací
Celková plocha lesů (ha)

0
0

číslo

Indikátory výsledků
název

94 800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

výchozí stav
0

Hodnota mid‐term
(rok 2018)
2
1

cílový stav
5
3

Hodnota
mid‐ cílový stav
term (rok 2018)
0
1
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Název specifického cíle IN – 4. Rozvoj venkova
Název fiche:

9. Podpora místních výrobců
Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV
17/1/b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Vazba na SCLLD
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
5.2 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v regionu
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Aktivity:
 Výrobky budou prodány v místě výroby, zvýšit podporu odbytu místních výrobků
 Podpora lokální distribuční sítě na prodej místních výrobků
 Posun od prodeje ze dvora na prodej na lokálních distribuční sítě
 Výrobní a zážitková turistika na venkově
 Podpora drobných výrobců, rodinných podniků
Oblasti podpory
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje se mohou týkat
výstavby a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch), pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice
související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie,
které obsahují:
‐ dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním
matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross
‐ flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající
pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
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Integrace na ostatní opatření / fiche CLLD
Lesy, voda, rekreace, Agroturistika
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt
Výše dotace
min. 50 000,‐ Kč
max. 5 000 000,‐ Kč
Preferenční kritéria
Pro hodnocení projektů budou použita kritéria finanční náročnosti projektu, vlivu projektu na zaměstnanost v regionu Posázaví, velikosti podniku žadatele,
využívání stávajících budov, pořízení vybavení provozoven místních výrobců, podpory podnikatelů poskytujících vedle místní výroby také ubytování nebo další
službu.

číslo

Monitorovací indikátory výstupů
název

93 701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

číslo

Indikátory výsledků
název

94 800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

výchozí stav
0

výchozí stav
0

Hodnota mid‐term
(rok 2018)
1

cílový stav
3

Hodnota
mid‐ cílový stav
term (rok 2018)
1
4

Vzhledem k výši finanční alokace není vytvořena fiche na téma zemědělství. Z průzkumů při tvorbě strategie nevyplynula potřeba samostatné fiche na téma
zemědělství. Oslovení partneři a zemědělští podnikatelé v MAS shodně uváděli, že využívají a budou využívat dotace na individuální projekty v PRV.

108

Název specifického cíle IN – 5. Spolupráce mezi MAS
Název fiche:

10. Projekty spolupráce
Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vazba na SCLLD
5.1 Rozvoj malého podnikání vycházející z místních zdrojů
Prioritní oblast 3 Historie – památky a příběhy historických událostí
Prioritní oblast 1 Region s výraznými přírodními dominantami
Vymezení Fiche
V rámci fiche budou realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata navazující na aktivity uvedené v této
strategii. MAS bude spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budu pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV,
nebo nositelem ITI Praha. Investice mohou být realizované pouze ve vazbě na prezentační zařízení.
Aktivity:
 pořádání konferencí
 pořádání festivalů
 pořádání workshopů
 pořádání exkurzí
 pořádání výstav (včetně stabilních)
 pořádání setkání partnerů s přenosem příkladů správné praxe
 vydávání publikací, brožur, letáků, informačních cedulí apod. spojených s výše uvedenými aktivitami
Oblasti podpory
Projekty mohou být zaměřeny na rozšíření aktivit spojených s projektem Čistá řeka Sázava, na aktivity vedoucí ke zvýšení prezentačních aktivit v oblasti
památek na lesních pozemcích, na aktivity spojené se zvýšením prezentace regionálních produktů.
Integrace na ostatní opatření / fiche CLLD
Lesy, voda, rekreace, Agroturistika
Příjemce dotace (dle vymezení v OP)
MAS
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Výše dotace
min. 50 000,‐ Kč
max. 5 000 000,‐ Kč
Preferenční kritéria
Preferenční kritéria budou preferovat projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci, zvýhodněny budou projekty, které jsou ekonomicky efektivní,
víceodvětvově nebo mezisektorově zaměřené.

Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
92 501 Celkové veřejné výdaje (0.1) (EUR)

výchozí stav
0

cílový stav
96 129
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ADMINISTRATIVNÍ A ANIMAČNÍ NÁKLADY MAS
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
název
93 508 Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou
82 000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

výchozí stav
0
0

cílový stav
26
33
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VAZBY
Následující tabulka uvádí vysvětlení úrovně Specifických cílů integrovaného nástroje (IN), kterých je do Akčního plánu zavedeno 5 (viz tabulku). Tyto
Specifické cíle IN prezentují vzájemnou vazbu mezi Opatřeními a Fichemi a definují jejich věcnou integritu v Programových rámcích. Jelikož Opatření/Fiche
zpravidla navazují na vyšší počet specifických cílů Strategické části SCLLD, je pro vyplnění tabulek finančního plánu a tabulky indikátorů dále využit Specifický
cíl IN (v příloze žádosti v XLS je doplněn taktéž příslušným výčtem kódů specifických cílů Strategické části SCLLD tak, jak jsou definovány v popisu jednotlivých
Opatření/Fichí; v ISKP14+ je pak uveden jen název Specifického cíle IN bez rozšiřující informace).

Specifický cíl CLLD

Opatření CLLD

5.5., 5.3

1. Bezpečná cesta nejen do školy

4.3., 4.5., 5.1.

2. Vzdělávání

4.5.

3. Komunitní centra

4.1, 4.5

5. Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření

1.5., 2.3., 5.1., 5.2. 5.4.

4. Investice do sociálního podnikání

Specifický cíl IN

1. Cesta za vzděláváním

2. Komunitní centra

3. Sociální podnikání
1.4, 5.1. 5.2., 2.3., 5.4.

6. Neinvestice do sociálního podnikání

1.4, 5.1. 5.2., 5.3.

7. Agroturistika

1.1, 1.2, 1.3, 3.2.

8. Lesy, voda, rekreace

5.1., 5. 2.

9. Podpora místních výrobců

5. 1.

10. Projekty spolupráce

4. Rozvoj venkova

5. Spolupráce mezi MAS
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POPIS INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU NAPŘÍČ PROGRAMOVÝMI RÁMCI
1
1.
Bezpečná
cesta nejen
do školy
1. Bezpečná
cesta nejen do
školy
2. Vzdělávání
3. Komunitní
centra
4. Investice do
sociálního
podnikání
5. Sociální a
komunitní
služby,
prorodinná
opatření
6. Neinvestice
do sociálního
podnikání
7. Agroturistika
8. Lesy, voda,
rekreace
9. Podpora
místních
výrobců
10. Projekty
spolupráce
ITI Praha

1

2

3

2.
Vzdělávání

3.
Komunitní
centra

4. Investice
do
sociálního
podnikání

2
5. Sociální a
komunitní
služby,
prorodinná
opatření

3
6.
Neinvestice
do
sociálního
podnikání

4

4

4

5

7.
Agroturistika

8. Lesy,
voda,
rekreace

9.
Podpora
místních
výrobců

10.
Projekty
spolupráce

ITI Praha

xxx
xx

x

x

x

xx

x

x

xxx

x

x

x

xx

xxx

xxx

x

x

x

xx

x

xx

x

xx

x

x

x

xx

xxx

x

x

x

xx

x

xx

xxx

xxx

x

x

x

x

x

x

xxx

xxx

xxx

XXX

xx

x

x

x

x

x

xx

x

x

PR IROP PR Zaměstnanost PR PRV
Specifické cíle CLLD >> 1. Cesta za vzděláním 2. Komunitní centra 3. Sociální podnikání 4. Rozvoj venkova 5. Spolupráce mezi MAS
xxx – silná integrační vazba xx – integrační vazba x – bez zásadního propojení
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