NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE REGIONU POSÁZAVÍ

Cíl 1: Zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví

regionu
Cíl 2: Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro život a rekreaci
Cíl 3: Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a
podpora spolkové činnosti
Cíl 4: Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny

Cíl 1: Zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu
Základní principy:

Vyváženost mezi cestovním ruchem a ochranou přírody
Dodržování územních plánů (soulad s územními plány)
Podpora rozmanitosti krajiny

Opatření 1.1.

Zachování bezbariérové krajiny (průchodnost)

Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.
Aktivita 1.1.3.

Výkupy půdy - ÚSES (územní systém ekologické stability)
- historické cesty (pěšiny)
Obnova historických stezek a cest
Obnova a budování ÚSES

Opatření 1.2.

Ochrana přírody

Aktivita 1.2.1.
Aktivita 1.2.2.
Aktivita 1.2.3.

Výkup a péče o cenná území (šetrné hospodaření)
Podpora záchranných stanic
Ochrana biodiverzity

Opatření 1.3.

Obnova venkovského vzhledu obcí

Aktivita 1.3.1.
Aktivita 1.3.2.
Aktivita 1.3.3.

Úprava veřejných prostranství (zeleň, chodníky apod.)
Podpora úprav a využívání objektů místního významu (např.
historicky cenných budov včetně sakrálních staveb – např.
panské statky)
Podpora původního rázu obcí (již existujících staveb)

Společná aktivita:

Podpora zpracování projektů včetně přípravy (průzkumy apod.)

Opatření 1.4.

Zachování a obnova krajiny

Aktivita 1.4.1.

Výkup pozemků cenných z krajinotvorného hlediska

Aktivita 1.4.2.
Aktivita 1.4.3.
Aktivita 1.4.4.

Revitalizace území (zalesnění, deregulace toků, remízy, rybníky
– tůně, travní porosty)
Podpora šetrné údržby krajiny (pastva, kosení luk apod.)
Obnova a ochrana drobných staveb (křížky, kapličky, zídky,
studánky apod.)

Společná aktivita:

Podpora zpracování projektové dokumentace

Opatření 1.5.

Vzdělávání, informovanost a výchova

Aktivita 1.5.1.
Aktivita 1.5.2.
Aktivita 1.5.3.

Organizace přednášek/seminářů/školení
Tištěné materiály (zpravodaje, knížka, leták apod.)
Podpora stávajících a vznik nových středisek environmentální
výchovy
Spolupráce se školami – přírodovědné kroužky apod.
Informační web (informační centra, ČSOP apod.)
Údržba a budování naučných stezek

Aktivita 1.5.4.
Aktivita 1.5.5.
Aktivita 1.5.6.

Cíl 2: Celkové zvýšení přitažlivosti regionu jako místa pro života a rekreaci
Téma:

Bydlení a rekreace

Základní principy:

Zaměření na všechny skupiny obyvatel (mládež, senioři)

Opatření 2.1.

Vymezení ploch pro výstavbu a přirozený růst sídel

Aktivita 2.1.1.
Aktivita 2.1.2.
Aktivita 2.1.3.
Aktivita 2.1.4.

Podklady pro územní rozhodnutí (zastavovací studie apod.) –
sledovat návrh stavebního zákona
Komunitní plánování ve využití území
Podpora projektové dokumentace (při záměru realizace)
Informace o volných nemovitostech na webu Posázaví

Opatření 2.2.

Obnova a vytváření tradic

Aktivita 2.2.1.
Aktivita 2.2.2.

Akce pro širokou veřejnost
Ochrana kulturního dědictví

Opatření 2.3.

Podpora sportu, kultury a spolkové činnosti

Aktivita 2.3.1.
Aktivita 2.3.2.

Sportovní a kulturní akce pro veřejnost
Výstavba a obnova zařízení a ploch pro sport, kulturu a
spolkovou činnost
Podpora provozu (spolků, sportovních klubů apod.)

Aktivita 2.3.3.

Opatření 2.4.
provázání

Budování a podpora informačních center a jejich

Aktivita 2.4.1.
Aktivita 2.4.2.
Aktivita 2.4.3.
Aktivita 2.4.4.
Aktivita 2.4.5.

Výstavba veřejné budovy pro IKT centra
Stavební obnova veřejné budovy pro IKT centrum
Nákup zařízení pro IKT centrum
Nákup technologií pro IKT centrum
Nákup počítačů a software

Téma:

Podpora podnikání

Základní principy:

Vytvoření pestré nabídky služeb, tvorba pracovních míst,
činnosti šetrné k životnímu prostředí

Opatření 2.5.

Cestovní ruch

Aktivita 2.5.1.
Aktivita 2.5.3.

Běžecké trasy, cyklotrasy, pěší stezky, vyjížďkové trasy
(značení a mobiliář, sjezdovky)
Vznik a rozšíření ubytovacích kapacit všeho druhu

Opatření 2.6.

Služby obyvatelstvu a návštěvníkům

Aktivita 2.6.1.

Dopravní obslužnost území

Opatření 2.7.

Podpora drobného zemědělství (chybí informace o
potřebách zemědělců)

Aktivita 2.7.1.
Aktivita 2.7.2.

Podpora hipoturistiky a agroturistiky
Podpora drobného hospodaření

Opatření 2.8.

„Menší“ podniky

Aktivita 2.7.1.

Obnova a zřízení ploch a prostor pro nové podnikatelské
činnosti

Opatření 2.9.

Podpora místních výrobků

Společné aktivity pro téma podpora podnikání:
• částečná úhrada poplatků za vyřízení úvěrů a úroků
• vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů
• částečná úhrada nákladů na reklamu
• podpora projektové dokumentace (při záměru realizace)

Cíl 3: Zapojení veřejnosti do veřejného života, rozhodování v regionu a
spolkové
činnosti
Opatření 3.1.

Podpora spolkové činnosti

Aktivita 3.1.1.
Aktivita 3.1.2.

Grantová schémata pro spolkovou činnost
Poradenství a pomoc při zakládání spolků

Opatření 3.2.

Informační a mediální podpora

Aktivita 3.2.1.
Aktivita 3.2.2.
Aktivita 3.2.3.
Aktivita 3.2.4.
Aktivita 3.2.5.
Aktivita 3.2.6.
Aktivita 3.2.7.

Centrální koordinace akcí
Burza partnerství
Provázanost
Konkrétní typ na akci
Odlišné informační toky pro jednotlivé cílové skupiny
Zveřejňování (PR) úspěšných akcí (kladné příklady)
Podpora informovanosti obyvatel o obecních problémech (leták
před jednáním, servis pro místní zpravodaje)

Opatření 3.3.

Komunikace s veřejností

Aktivita 3.3.1.
Aktivita 3.3.2.
Aktivita 3.3.3.

Školení pro komunikaci s veřejností a facilitace + jak s novináři
Pomoc obcím při projednávání velikých (složitějších) záležitostí
Informační kampaně - putovní výstavy k nadregionálním
problémům/ koncerty (eko)

Opatření 3.4.

Vyhledávání a podpora činorodých jedinců

Aktivita 3.4.1.

Podporuj svého „šílence“

Opatření 3.5.

Podpora projektů realizovaných dětmi a mládeží

Opatření 3.6.

Podpora mezigeneračních aktivit

Cíl 4: Posázaví o.p.s. - servisní organizace Místní akční skupiny1

Definice MAS:
Otevřená regionální organizace
Stanovit jasné cíle a úkoly
Aktivní účast na činnosti
Odpovědnost a spolupráce

Základní princip: Důstojný reprezentant regionu
Opatření 4.1.

Spolupráce –
podnikatelé)

most

mezi

sektory

Aktivita 4.1.1.
Aktivita 4.1.2.
Aktivita 4.1.3.
Aktivita 4.1.4.
Aktivita 4.1.5.
Aktivita 4.1.6.
Aktivita 4.1.7.

Efektivněji komunikovat se starosty
Profesionalizace regionálních zástupců
Kuchařka jak vytížit regionální zástupce
Katalog kontaktů pro partnerství
Osobní setkávání (komunitní plánování – kulaté stoly)
Propojení NNO - podnikatelé
Podpora spolupráce mezi NNO

Opatření 4.2.

Rádce (publikační činnost):
• granty
• právo
• zemědělství (vlastníci půdy)

Opatření 4.3.

Servis:
•
•
•
•

1

celý cíl na samostatné plánování

propagace (různé úrovně)
projektová příprava
komunikační prostor
koordinace a vzdělávání informačních center

(VS,

NNO,

2

Opatření 4.4.

Aktivní sběrač informací, který s nimi dál pracuje a
využívá je

Aktivita 4.5.1.
Aktivita 4.5.2.
Aktivita 4.5.3.

Síť informátorů
Katalog projektů
Zobecnit problémy a propojit jednotlivé aktéry

Princip:

Vazba na roli rádce (4.2.), lobby (4.6.), servis (4.3.)

Opatření 4.5.

Aktivní lobbista2 - konkrétní + vazby na vlastní politiky

Opatření 4.6.

Zahraniční spolupráce

v americkém pojetí

