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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS České středohoří
Kód obce

Název obce

NUTS 4/LAU 1
(okres)

Počet obyvatel
k 31.12.2019

Rozloha obce (km2)

565105

Levín

Litoměřice

134

4,89606

565890

Vrbice

Litoměřice

537

10,739774

530506

Miřejovice

Litoměřice

235

1,97904

564842

Hlinná

Litoměřice

268

12,009378

565156

Libochovany

Litoměřice

570

8,303541

565245

Malé Žernoseky

Litoměřice

728

3,318439

564567

Litoměřice

Litoměřice

23849

17,987197

565113

Lhotka nad Labem

Litoměřice

435

3,013573

565792

Třebušín

Litoměřice

561

15,616788

564923

Chodouny

Litoměřice

655

10,018235

565083

Křešice

Litoměřice

1445

11,061462

565296

Mlékojedy

Litoměřice

231

2,833218

565431

Polepy

Litoměřice

1366

18,328389

565911

Vrutice

Litoměřice

310

7,013049

565814

Úštěk

Litoměřice

2928

74,943382

565121

Liběšice

Litoměřice

1532

32,244144

565393

Ploskovice

Litoměřice

449

8,419794

542407

Trnovany

Litoměřice

407

3,041254

542539

Píšťany

Litoměřice

198

2,814047

546763

Horní Řepčice

Litoměřice

103

2,606455

564966

Chotiněves

Litoměřice

209

7,040768

565211

Lovečkovice

Litoměřice

569

22,718014

546810

Chudoslavice

Litoměřice

169

3,848889

542521

Michalovice

Litoměřice

150

0,827824

565946

Žalhostice

Litoměřice

527

2,331462

564770

Drahobuz

Litoměřice

277

9,960803

565717

Terezín

Litoměřice

2899

13,538725

546780

Býčkovice

Litoměřice

297

5,520049

565610

Snědovice

Litoměřice

759

30,11747

565458

Prackovice nad Labem

Litoměřice

629

8,084663

546771

Kamýk

Litoměřice

178

5,777602

565962

Žitenice

Litoměřice

1565

13,084209

542491

Malíč

Litoměřice

190

1,413967

565857

Velké Žernoseky

Litoměřice

496

2,959234

45855

378,410898

celkem
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+
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1.1.1

Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS

MAS ČS se nachází zcela na území NUTS II Severozápad, v jihovýchodní části Ústeckého kraje.
Z územně správního hlediska zaujímá její velkou část správní území obce s rozšířenou
působností (ORP) Litoměřice, dále pak 3 obce ORP Lovosice a jedna obec z ORP Roudnice nad
Labem, vše na území bývalého okresu Litoměřice. Sledované území sousedí na severu s MAS
Labské skály, na jihozápadě s MAS SERVISO, na jihu s MAS PODŘIPSKO a na východě MAS
PODRALSKO.
Území MAS České středohoří je tvořeno 34 obcemi, leží na soutoku Labe a Ohře. Krajinný ráz
území MAS České středohoří je dán nížinami povodí těchto řek, dále členitou oblastí hor
Českého středohoří. Údolí Labe ohraničují téměř svislé lávové svahy, v labském zúžení,
zvaném „Brána Čech“. Průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 250 m n. m., Na celkové
rozloze se téměř třemi čtvrtinami podílí zemědělská půda. Venkovský ráz území a osídlení,
který je pro Litoměřicko typický, vychází ze staletých tradic, existuje tedy i reálný předpoklad,
že obdobný charakter území bude zachován a navíc bude představovat potenciál pro
udržitelný rozvoj území.
Pro pracovní účely analýzy lze z hlediska socioekonomických problémů rozdělit území do tří
regionů:
Region „Labe“ - území na obou březích řeky Labe, region s vyšší zalidněností, úrovní
zaměstnanosti i vybaveností infrastrukturou, kterým procházejí významné dopravní koridory.
Zemědělství je zaměřeno na rostlinnou výrobu (zelenina, brambory, víno, chmel). Problémem
regionu jsou záplavy a zátopy. Region zahrnuje území obcí Chodouny, Křešice, Libochovany,
Lhotka nad Labem, Litoměřice, Malé Žernoseky, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Prackovice nad
Labem, Terezín, Velké Žernoseky, Žalhostice.
Region České středohoří – region, kde jsou větší centrální obce dobře vybavené sítěmi, ale
jejich místní části již narážejí na jejich neexistenci či nízkou kvalitu. Významná je roztříštěnost
sídel. Geograficky je region spojován masivem Českého středohoří, který vytváří i značné
výškové rozdíly a odlehlost jednotlivých sídel. Spadají sem obce Býčkovice, Hlinná,
Chudoslavice, Kamýk, Liběšice, Malíč, Michalovice, Miřejovice, Ploskovice, Trnovany,
Třebušín, Žitenice.
Region Úštěcko – periferní region, ležící mimo hlavní koridory. Malá a řídce osídlená sídla jsou
ryze venkovského charakteru a jsou charakterizována nízkou mobilitou pracovní síly, je tu
vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost. Jediným přirozeným centrem je město Úštěk. Dosah
poskytovatelů sociálních služeb je také mizivý. Do oblasti náleží území obcí Drahobuz, Horní
Řepčice, Chotiněves, Lovečkovice, Levín, Snědovice, Úštěk, Vrbice a Vrutice.
V území působí tři svazky obcí: Porta – Bohemica, České středohoří a Úštěcko. Dominantní
přírodní chráněnou oblastí je CHKO České středohoří. Na území jsou 3 městské památkové
rezervace Litoměřice, Terezín a Úštěk, národní kulturní památkou je státní zámek Ploskovice
a nalézá se zde i několik vesnických památkových rezervací a zón.
Rozložení vzdělanostní struktury obyvatelstva v území je nerovnoměrné. Vysokoškolsky
vzdělaní lidé jsou nejvíce koncentrováni v Litoměřicích a v obcích severně od Litoměřic, nejvíce
středoškolsky vzdělaných žije v části u Labe a v prostředním pásmu Českého středohoří.
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Naopak lidé se základním vzděláním a lidé bez vzdělání jsou koncentrováni do obcí na východ
od Litoměřic – severovýchodní část regionu České středohoří a Úštěcko.
Hospodářství regionu je reprezentováno především zemědělstvím, službami, stavebními a
obchodními organizacemi. Většina velkých ekonomických subjektů je koncentrována v
Litoměřicích a jejich příměstských aglomeracích. Nejčastější právní formou podnikání jsou
podnikající fyzické osoby, živnostníci, kteří zaujímají podíl 70 %.
Za jediné významnější průmyslové centrum je možné považovat město Litoměřice, i zde však
průmyslová tradice není nikterak významná, dále se větší průmyslové podniky nacházejí v
Křešicích a Žalhosticích. Největším zaměstnavatelem je krajská Nemocnice v Litoměřicích.
Rozhodující podíl průmyslové produkce s ekonomickými vazbami na obyvatele regionu je
umístěn přímo v dopravním koridoru v údolí Labe, nebo v jeho dosahu. Nejvýznamnější
průmyslové areály (Lovosice, Štětí, Ústí nad Labem) leží mimo území MAS.
Jedním z hlavních faktorů, který má vliv na míru a průběh nezaměstnanosti v regionu je
sezónnost některých prací, zejména v zemědělství, což způsobuje ohromný nárůst
nezaměstnaných zejména v zimních měsících. Dalším problémem je flexibilita osob a ochota
dojíždět za zaměstnáním do větší vzdálenosti. V roce 2019 byla průměrná nezaměstnanost
v regionu 3%, průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl 45 let.
Hlavní dopravní osu pro silniční dopravu tvoří silnice I/15, zajišťující spojení Litoměřic
s Úštěkem, a dále pak silnice II/261 vytvářející dopravní spojení podél řeky Labe. Obě silnice
však prochází středy několika obcí a zhoršují tím životní prostředí i bezpečnost obyvatel.
Díky roztříštěné sídelní struktuře jsou některá sídla dostupná pouze po nekvalitních silnicích,
ba dokonce polních nezpevněných cestách. Některé obydlené celky jsou zejména v zimním
období těžko dostupné. Špatný stav komunikací hraje významnou roli nejen v individuální
dopravě, ale také je značným omezením i pro veřejnou dopravní obslužnost periferních
oblastí.
Význam sociálních služeb z důvodu stárnutí populace roste, kdy správně zacílené a dostupné
služby budou více potřebné. Většina poskytovatelů sociálních služeb je koncentrována
v Litoměřicích. Vzhledem k nedostatku sociálních a zdravotních služeb a nízké kapacitě
rozmístění po regionu, je nutné podpořit jejich rozvoj i mimo město Litoměřice.
MAS vznikla jako otevřené sdružení různých subjektů zahrnující veřejný, soukromý a neziskový
sektor. V této souvislosti je nutné podotknout, že primárním faktorem při volbě území byl
zájem obcí a mikroregionů na společném postupu rozvoje venkovského prostředí. Na základě
této identifikované potřeby bylo definováno území. K výběru území proto došlo vlastně
spontánně, přičemž velký vliv má geografická poloha a vzájemné vazby jednotlivých částí
území. V současné podobě MAS se jednoznačně odráží blízkost k hlavnímu spádovému centru,
jímž jsou Litoměřice. Druhým faktorem, díky němuž se území MAS rozrostlo, byl princip
otevřenosti. Základní myšlenka rozvoje venkova přilákala další subjekty i obce. K zájmu
vytvořit kvalitní podmínky kulturního, sociálního a ekonomického života se přihlásily fyzické i
právnické osoby, což opět ovlivnilo současnou podobu území.
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1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Obrázek 1 Území působnosti MAS České středohoří s vyznačením hranic obcí

Zdroj: https://www.mascs.cz/o-sdruzeni/zakladni-informace-mas
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Obrázek 2 Území působnosti MAS České středohoří v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3

zdroj:https://www.mascs.cz/images/dokumenty/strategie/p2_seznam_obci_mapy.pdf
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1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1

Popis historie a zkušeností MAS

V létě 2006 založili 3 fyzické osoby (zakladatelé) občanské sdružení MAS České středohoří. Následně
na I. valné hromadě dne 19.9. 2006 v Chotiněvsi vstoupily do MAS Mikroregiony Porta Bohemica, České
středohoří, Svazek obcí Úštěcko Město Litoměřice a Obec Mlékojedy. Na základě zhodnocení
rozvojových potřeb regionu a nároků na místní partnerství byly osloveny další subjekty z řad privátního
a neziskového sektoru, které následně vstoupily do MAS. Současně proběhla informační kampaň, která
zvýšila povědomí a zájem veřejnosti o činnost MAS. Výsledkem bylo rozšíření členské základny o
významné aktéry rozvoje území s potenciálem naplnění cílů. MAS se zapojila do pilotáže programu
LEADER+ a následně úspěšně implementovala Strategický plán Leader pro programové období 2007 –
2013.
19. listopadu 2015 získala MAS Osvědčení o standardizaci, následně podala žádost o podporu
integrované strategie zpracované na základě komunitního projednání v území (schválena 9. 5. 2017).
Na základě schválené strategie umožnila MAS žadatelům na svém území ve stávajícím programovém
období (2014–2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu
rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.
Území působnosti MAS v programovém období 2014–2020 zahrnuje 31 obcí a 3 města. Území
působnosti MAS se v období 2021–2027 oproti období 2014–2020 nemění.
MAS je v současnosti kompaktním a funkčním celkem s vybudovanou organizační strukturou,
technickým zázemím i personální základnou. Pro implementaci SCLLD má díky těmto zkušenostem
velmi dobré předpoklady.
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1.3.2

Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD

V rámci zapojení komunity do tvorby strategie byly využity individuální rozhovory se starosty,
zastupiteli obcí a zástupci církví. Proběhlo anketní šetření na webu MAS se zveřejněním na úředních
deskách obcí, obecních Zpravodajích a RT Litoměřice a v Deníku Litoměřicka (27.11. 2020).
Zorganizovali jsme setkání s obyvateli na úrovni všech tří Svazků obcí v území. Do jednání o budoucí
rozvojové strategii jsme též zapojili Destinační agenturu v oblasti cestovního ruchu, Oblastní
hospodářskou komoru v oblasti rozvoje malých a středních podniků a NNO v oblasti komunitní a
sociální péče. S představili obcí jsme rovněž řešili strategii využití obnovitelných zdrojů v energetice na
komunální úrovni. Pravidelně se k tvorbě strategie setkávala fokusní skupina a problematika byla
projednávána i na všech zasedáních správní rady a na Valné hromadě MAS.
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie CLLD

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území
působnosti MAS

1.10. 2020 – 30.4.2021

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor /
jednání u kulatého stolu

1.10.2020 – 10.6.2021

Anketní šetření na webu MAS se zveřejněním na
úředních deskách obcí, obecních Zpravodajích a
RT Litoměřice a v deníku Litoměřicka (27.11.
2020)

1.10. 2020 – 31.3.2021

Veřejné projednání návrhu strategie
Veřejné připomínkování strategie
Články Zpravodaje obcí
Článek Deník Litoměřicka

15.6.2021
7.6.2021 – 14.6.2021
https://www.mascs.cz/sclld-2021-2027

27.11.2020

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů

https://www.mascs.cz/sclld-2021-2027
2. Analytická část
2.1

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS
A Zkvalitnění předškolních, školních, školských a mimoškolních zařízení

Problémem je technický stav budov (základní budovy, družiny, hřiště, jídelny) a různá úroveň vybavení
škol, školských zařízení a výuky vzdělávacích zařízení na území MAS. Tyto faktory způsobují
nevyrovnané naplnění kapacit ve venkovských a městských základních školách. Nedostatek odborných
pedagogických i nepedagogických pracovníků je také vnímán jako problém. Dalším problémem je
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slučitelnost potřeb rodičů a školských a mimo školských zařízení (především předškolního vzdělávání a
družin), kdy rodiče, kteří musí dojíždět za prací do vzdálenějších měst a nestíhají provozní dobu svých
zaměstnání, a tak se mnozí musí práce vzdát.
Řešením potřeby dojde ke zlepšení vybavení školských a mimoškolských zařízení, která budou mít
možnost nabízet širokou škálu kvalitního vzdělávání a programů i celoživotního vzdělávání. Stanou se
atraktivními pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče a děti. Budou schopny se přizpůsobit
potřebám zaměstnaným rodičům. Cílem naplněním potřeby je také zvýšení atraktivnosti venkovského
území, navýšení nabídky mimoškolních aktivit a podpora zaměstnanosti rodičů.

B Rozvoj a modernizace malých a středních podniků
Příležitostí pro rozvoj hospodářského potenciálu je především rozvoj lokálního podnikání, kterého
bude docíleno podporou malého a středního podnikání. Rozvoj podnikání pomůže řešit problematiku
nezaměstnanosti a využití brownfieldů v regionu. Průměrný věk nezaměstnaných je překvapivě 47 let,
což jsou lidé v produktivním věku, kteří jsou ještě schopni se adaptovat na nové podmínky. Řešením
může být možnost zakládání nových podniků a podpora spolupráce mezi podnikateli. Pomocí
diverzifikace ekonomických činností a zvýšení míry zpracování produktů, obnovy technického zařízení,
podporou zavádění SMART technologií, zachování a rozvoje řemeslné výroby v regionu dojde k vyšší
míře přidané hodnoty vzniklé přímo v regionu, která předpokládá vyšší efektivitu a využití místních
zdrojů, ať již materiálních či lidských.
Prostřednictvím řešení dané potřeby předpokládáme růst ekonomické činnosti, zachování tradiční
výroby a řešení významných sociálních problémů v regionu.

C Podpora rozvoje aktivit cestovního ruchu a rozvoj doprovodné infrastruktury
Vybavenost území základní turistickou infrastrukturou neodpovídá potenciálu, který tento region z
hlediska cestovního ruchu nabízí. Doprovodná infrastruktura v některých oblastech neexistuje anebo
je zastaralá. Příroda je velkou devizou pro další rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Mnohé památky a
přírodní zajímavosti vhodné k návštěvě pro pěší i cyklistické turisty však zůstávají opomenuty, protože
k nim nevede vhodný informační systém nebo cyklotrasa v krajině.
Podporou realizace investic do kvalitní infrastruktury cestovního ruchu bude zlepšeno image regionu
MAS a zvýšení návštěvnosti. Využití potenciálu turistiky území také podpoří podnikání a rozvoj území.

D Ochrana a záchrana kulturního a přírodního dědictví
Na území je stále mnoho památek, které potřebují opravit nebo zrestaurovat. O tyto památky se starají
převážně obce, o neziskové organizace, církev a podnikatelské subjekty, které tato místa využívají i k
pořádání tradičních akcí. Je zapotřebí aktivně nalézat možnosti rozvoje využití a náplně památek či
chráněných území, aby se mohly stát objektem turistického zájmu a zůstaly zachovány v autentické
podobě. Rozvíjením spolupráce s místními NNO a podnikateli přispějeme k popularizaci památek,
budování služeb a tvorby marketingu.
Řešením potřeby dojde k zachování památek, které patří do regionu, jejich údržby a úpravy okolí. To
vše povede k zatraktivnění našeho regionu.

E Investice do kvality prostředí, technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí
Technická infrastruktura v oblasti komunikací, veřejných prostranství, kanalizace, veřejného osvětlení,
vody, plynu je nedostatečná a mnohdy v některých částech obcí chybí. Vzhledem k vysoké míře
závislosti na spádových centrech, je nutné zmodernizovat, opravit a obnovit cestní síť. Důležitou
součástí je i řešení bezpečnosti silničního provozu na všech typech komunikací. Na území MAS řeší
obce špatnou kvalitu či dožívající vybavení veřejných prostranství, někde již dokonce neplní svou funkci
přirozených center. Výrazným specifikem území MAS ČS je jeho územní roztříštěnost (mnoho malých
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místních částí), péče a úpravy všech veřejných prostor jsou pro obce náročné. Více než 80 % obcí má
ve svém majetku budovy ve špatném stavu. Nevyužité budovy a brownfieldy představují významný
potenciál pro rozvoj občanské vybavenosti. Jejich vhodnému využití brání jejich technický stav,
energetická náročnost a zvyšující náklady na provoz.
Další potřebou v území je modernizovat funkci úřadů místních samospráv k zajištění výměny informací
s občany, organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního
fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb. Zejména je potřeba
podpořit aplikace e-governmentu, vznik a rozšiřování datových úložišť, pořizování územních plánů,
studií a rozvojových koncepcí a jejich převod do informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění.
Naplňováním potřeby bude zlepšena municipální funkce obcí související s životem na venkově.
Zkvalitněním infrastruktury očekáváme zvýšení atraktivnosti venkovského území a posílení
přirozeného soudržného života na venkově. Řešení komunikací přispěje k zvýšení bezpečnosti na
komunikacích a území se stane přístupnějším.

F Podpora rozvoje komunitní práce v regionu
Velký počet NNO a neformálních uskupení ve většině obcí je dobrým základem pro jejich komunitní
život. V diskusích pracovních skupin byly nadefinovány potřeby řešení nedostatků jak v zázemí pro
spolkovou činnost, tak i materiální, provozní a mzdové zajištění. Je nutné podporovat i aktivity pro
mladé rodiny s dětmi, aby se zajistila kontinuita osídlení celého regionu. V odlehlejších částech území
je potřeba motivovat pasivní obyvatele k zapojení do veřejného/komunitního života, a tím i podpořit
řešení některých sociálních problémů.
Naplněním dané potřeby se rozšíří příležitosti občanů všech věkových kategorií k realizaci svých
kulturních, vzdělávacích a jiných sociálních potřeb. Nabídka se co nejvíce přizpůsobí uživatelům, a tím
se docílí vyšší kvality života v území MAS České středohoří. Příznivé dopady je možné očekávat rovněž
v další aktivizaci obyvatelstva a kvalifikaci přinášející vyšší přizpůsobivost třeba i pro potřeby trhu práce
a řešení sociálních problémů.

G Zlepšení nabídky a podpora vzniku a rozvoje sociálních, sociálních komunitních a
zdravotních služeb v regionu
Nabídka sociálních služeb je na území MAS široká. Co bylo shledáno jako problém jsou dostupnost,
kapacity, různá kvalita služeb, zázemí, vybavení a vhodné prostory. Současně s rozvojem nových
sociálních problémů je na ně nutné reagovat novými aktivitami.
Na základě demografického vývoje stárnutí populace se na území MAS řeší nedostatečná kapacita
sociálních služeb, nedostatek infrastruktury, včetně vhodných objektů, kde je možné poskytovat
sociální služby a sociální služby komunitního charakteru osobám se specifickými potřebami, osobám s
potřebou vysoké míry sociálně zdravotní péče a osobám, které potřebují péči. Současně jsme
zaznamenali nedostatek aktivit, které by řešily tyto sociální problémy, a to jak již pro stárnoucí
populaci, tak pro rodiny s dětmi, vyskytující se v těžké životní situaci. U potenciálních uživatelů
sociálních služeb je také problémem jejich nízká informovanost. V odlehlých lokalitách Českého
středohoří nebo v malých vzdálených osadách přetrvává existence osob ohrožených sociálním
vyloučením, pro tyto skupiny je zhoršená dostupnost sociálních a komunitních služeb. Řešením je
podpora současného trendu setrvání seniorů v jejich domácím prostředí a podpora rodin, zvládnout
domácí péči.
Naplněním dané potřeby dojde na území MAS České středohoří ke zlepšení dostupnosti a vytvoření
zázemí pro zavedení nových a rozšíření již nyní poskytovaných kvalitních a efektivních sociálních a
komunitních služeb v regionu. Cílem je zvýšení kvality života cílových skupin a snížení výskytu sociálněpatologických jevů.
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H Ochrana území a péče o krajinu
Území MAS se nachází na soutoku řeky Labe s Ohří na jedné straně a na druhé v CHKO Českého
středohoří. Území je ohroženo větrnými (např. polomy), vodními (záplavy, přívalové deště, sesuvy
půdy, sníh) kalamitami a suchem. Toto je způsobené neuváženými a nekoordinovanými zásahy do
krajiny (rušení remízků, teras a mezí, absencí biokoridorů a nerespektování přirozeného prostupu vody
krajinou), nesprávným zemědělským hospodařením, kdy dochází k utužování půdy, bezorebnými
osevními postupy a absencí organického hnojení což omezuje zasakování vody do půdy. Ohrožení
suchem, je riziko vzniklé nejen polohou území, Litoměřicko patří mezi nejsušší oblasti v ČR, ale i v
důsledku klimatických změn, jejichž dopady jsou v oblasti odumírání zemědělské a lesní vegetace, lesní
požáry, nedostatek podzemní i povrchové vody, omezení zásobování užitkovou vodou, snížení počtu a
vydatnosti přírodních vodních zdrojů pro hašení lesních požárů. Ze zvláštního statusu území
chráněného v režimu CHKO plyne důraz na ochranu prostředí s podporou přirozených funkcí
ekosystémů a potřeba biodiverzity. Dalším ohrožením území jsou havárie spojené s úniky
nebezpečných látek do životního prostředí. Území je ohroženo průmyslovými znečišťovateli z blízkého
okolí (např. papírna ve Štětí, chemická továrna v Lovosicích).
Řešením této potřeby bude zvýšena ochrana území, obcí a jejich obyvatel nejen před přírodními
kalamitami. Podporou biodiverzity dojde k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace
ekosystémů v území. Podporou environmentální výchovy a vzdělávání dojde ke změně chování
obyvatel a návštěvníků k životnímu prostředí.

I Zlepšení životního prostředí podpora opatření v energetice
Velkým zdrojem znečištění ovzduší jsou lokální zdroje vytápění. Ve venkovském prostředí jsou
využívány i ekologicky nevhodné způsoby otopu v lidských obydlích. Lidé topí ve velké míře uhlím a
produkují zplodiny. Plynofikace není v celém území zrealizována a překážkou je i vysoká cena plynu.
Bohužel v chování obyvatel se objevuje i nízký vztah k nejbližšímu okolí i tím, že topí například odpadky.
Obce mají zájem o realizaci opatření s cílem zlepšení životního prostředí. Řešení nalézají v opatřeních
podporující ekologické a efektivní zdroje energie energetické soběstačnosti. Dosažení energetických
úspor prostřednictvím využití různých forem obnovitelných zdrojů energie pro budovy v majetku obcí
a pro rodinné domy. Komunitní energetika je také jedním z možných řešení. Řešením této potřeby
dojde ke zlepšení životního prostředí a energetickým úsporám na území MAS.

J Řešení problematiky odpadů v území
Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době obce řeší v samostatné
působnosti. Mají povinnosti při zajištění svozu a třídění odpadů, zajištění sběrných míst pro odkládání
odpadů, veškerých nádob na odpad, zajištění dalšího nakládání s odpadem apod. a území není
dostatečně pokryto sběrnými dvory. Obce se také potýkají s vysokou nákladností zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Směsný komunální odpad představuje další zvýšení nákladů obcí, jelikož je
skládkován. V některých obcích je situace s prostorem, kde jsou uloženy odpadové nádoby neutěšená.
Nádoby stojí v centru sídel a velmi často je kolem nich nepořádek.
Řešením potřeby dojde k lepší dostupnosti sběrných míst/dvorů v území a koncepčnímu řešení
problematiky odpadů. Celkově vyřešení potřeby přispěje k vyřešení vzhledu obcí a atraktivitě venkova.

14

3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize

„Území MAS České středohoří atraktivní a bezpečné prostředí pro život“
3.1.2 Strategické cíle
Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl

Indikátor
strategického cíle

K: Území MAS České
středohoří atraktivní a
bezpečné prostředí
pro život s aktivním
komunitním životem v
obcích,
pokryté
kvalitními
a
dostupnými službami
obyvatelům

Počet
osob
Počet
subjektů

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

podpořených K.1:
Kvalitní
a K.1.1: Obnova místních komunikací a chodníků, instalace prvků zvyšujících
bezpečné
prostředí bezpečnost, budování a udržování cyklotras/stezek a polních cest.
obcí
K.1.2: Obnova a údržba veřejných prostranství a občanské vybavenosti
podpořených

Počet nových nebo
zkvalitněných aktivit

K.1.3: Rekonstrukce budov v majetku obcí a brownfieldů
K.1.4: Rozšiřování dostupného internetu a aplikace e-governmentu, podpora
vzniku datových úložišť, digitalizace
K.1.5: Pořizování územních plánů, studií a rozvojových koncepcí a jejich převod
do informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění
K.2: Dostupné nástroje K.2.1: Výstavba, rekonstrukce, vybavení budov a provoz organizací působících v
pro rozvoj lidských oblasti kulturní, zájmové, vzdělávací, volnočasové, spolkové, sportovní,
zdrojů
komunitní aj. vybavenosti
K.2.2: Podpora místních knihoven
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K.2.3: Podpora posilování rodinných vazeb
K.3: Rozvoj kvalitních K.3.1: Podpora vzniku, rozvoje, provozu a vybavení sociálních služeb a
sociálních
a komunitních center
komunitních služeb v
K.3.2: Výstavba, rekonstrukce a vybavení komunitních, sociálních, ambulantních
regionu
a terénních služeb
K.3.3: Podpora terénních aktivit, mobilních programů a vzdělávání směřující k
podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí (podpoře kvalitní péče o obyvatele v
jejich přirozeném prostředí)
K.4: Podpora ochrany K.4.1: Obnova místních kulturních památek a obecních muzeí, revitalizace
a rozvoje kulturního a městských a vesnických památkových zón a rezervací, památek UNESCO a
přírodního dědictví
památek na indikativním seznamu
K.4.2: Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a
přírodního dědictví
P: Atraktivní území
podporující
ekonomický
rozvoj
hospodářského
potenciálu území MAS
České středohoří

Počet podpořených P.1: Podpora malých a P.1.1: Podpora zemědělské prvovýroby, zpracování, tržní úprava produkce a
podnikatelských
středních podniků
rozvoj nezemědělských činností
subjektů
P.1.2: Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků a řemesel,
rozšiřování ekonomických činností a inovací a SMART řešení
Počet realizovaných
P.1.3: Podpora spolupráce na moderních a nekonvenčních marketingových,
projektů
prodejních a výrobních opatřeních
P.2: Podpora aktivit P.2.1: Výstavba a značení tras, naučných stezek, orientačních systémů,
cestovního ruchu a infrastruktura pěší, cyklo a hipoturistiky
rozvoj
doprovodné
P.2.2: Podpora venkovského cestovního ruchu
infrastruktury
P.2.3: Budování marketingových nástrojů, kampaní incomingové turistiky a
služeb podporujících návštěvnost
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Z: Zlepšení kvality Realizované projekty Z.1:
Podpora Z.1.1: Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností profesí v zemědělství,
vzdělávání, flexibilní a
zaměstnanosti
řemeslech a službách
adaptabilní pracovní Počet podpořených
Z.1.2: Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky
síla na území MAS ČS osob
zaměstnanosti na lokální úrovni
Z.1.3: „Navrácení společenské prestiže řemeslům a službám“ - Zatraktivnění
řemeslných oborů a oborů služeb pro žáky ZŠ
Z.2: Zvyšování kvality a Z.2.1: Zkvalitňování výuky ZŠ, MŠ, školských zařízení, mimoškolního a
dostupnosti
celoživotního vzdělávání, podpora spolupráce mezi školami na všech úrovních,
vzdělávání
NNO a dalších subjektů.
Z.2.2: Zkvalitnění a zušlechťování prostředí škol, školských zařízení a
mimoškolních zařízení, školních jídelen a kuchyní
Ž: Životní prostředí Počet podpořených Ž.1: Ochrana území
čisté, kvalitní a zdravé projektů
Počet podpořených
opatření s pozitivním
dopadem na ŽP v
regionu

Ž.1.1: Vybavenost a modernizace IZS - JSDH obcí
Ž.1.2: Podpora retence vody v intravilánu a extravilánu a umělé zdroje požární
vody
Ž.1.3: Podpora zavádění systematické ochrany území před přírodními a jinými
kalamitami v intravilánu a ve volné krajině

Ž.2: Energetika
regionu

v Ž.2.1: Opatření pro snížení energetické náročnosti budov, výměny topných
systémů, využití ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů ve veřejných
budovách, domácnostech, místních firmách, podpora energetického
managementu a využití ICT technologií (dálkové odečty, systémy řízení a
vyhodnocování spotřeby energie)
Ž.2.2: Instalace OZE, projekty komunitní energetiky
Ž.2.3: Podpora rekonstrukce a revitalizace veřejného osvětlení k snižování
energetické náročnosti
Ž.2.4: Podpora ekologické/nízkoemisní dopravy
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Ž.3: Čisté, kvalitní Ž.3.1: Odstraňování černých skládek, sanace skládek (odstranit nepovolené
životní prostředí a skládky a rekultivovat staré skládky), zavádění preventivních opatření proti
péče o krajinu
vzniku nových černých skládek
Ž.3.2: Zvyšování efektivity sběru a svozu tříděného odpadu, jeho zpracování a
využívání, zakládání sběrných dvorů
Ž.3.3: Zavádění opatření pro posílení/zachování biodiverzity a péče o lesy
Ž.3.4: Budování a obnova rozvodů pitné vody a rozvoj systému čištění odpadních
vod a jejich svodu
Ž.4: Environmentální Ž.4.1: Propagace a ochrana CHKO České středohoří – šetrný turismus a
výchova a vzdělávání
návštěvnost
Ž.4.2: Enviromentální osvětové akce a kampaně a vzdělávání k udržitelnému
rozvoji

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Tabulka 4 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Specifický cíl K.1: Kvalitní a bezpečné prostředí obcí
Rozvojová potřeba: C Podpora rozvoje aktivit cestovního ruchu a rozvoj doprovodné infrastruktury, D Ochrana a záchrana kulturního a přírodního dědictví, E Investice do kvality prostředí,
technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí, H Ochrana území a péče o krajinu, I Zlepšení životního prostředí podpora opatření v energetice
Opatření K.1.1: Obnova místních komunikací a chodníků, instalace prvků zvyšujících bezpečnost, budování a udržování cyklotras/stezek a polních cest.
Rozvojová potřeba: C Opatření podporuje dobrou a bezpečnou dostupnost a prostupnost území pro zkvalitnění cestovního ruchu., E Opatření se zaměřuje na zlepšení vzhledu a bezpečnosti
v obcích. Podporuje aktivity směřující ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a podporu cyklo dopravy., H Realizace aktivit v K1.1 má preventivní charakter ochrany území před přírodními
kalamitami (výstavba silnice se zasakovacími prvky, dešťová kanalizace).
Opatření je zaměřeno na obnovu místních komunikací a chodníků, instalace prvků zvyšujících bezpečnost, budování a udržování cyklotras/stezek a polních cest.
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Opatření K.1.2: Obnova a údržba veřejných prostranství a občanské vybavenosti
Rozvojová potřeba: C Opatření řeší veřejná prostranství využívaná pro CR., D Opatření řeší záchranu památek a úpravu okolí na veřejných prostranstvích., E Opatření se zaměřuje na zlepšení
vzhledu v obcích, zkvalitnění a výstavbu občanské vybavenosti související s životem na venkově., H V rámci obnovy veřejných prostranství řeší preventivních opaření a připravenost na ochranu
území, obcí a jejich obyvatel před přírodními kalamitami.
Opatření je zaměřeno na obnovu a údržbu veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Realizací opatření se zvýší atraktivita obcí pro obyvatele a návštěvníky, podporuje záchranu
památek.
Opatření K.1.3: Rekonstrukce budov v majetku obcí a brownfieldů
Rozvojová potřeba: E Opatření se zaměřuje na zlepšení vzhledu a bezpečnosti v obcích, zkvalitnění a výstavbu technické infrastruktury a občanské vybavenosti související s životem na
venkově, prostřednictvím realizace investic do budov a řešení brownfieldu., I Opatření se zaměřuje na dosažení energetických úspor prostřednictvím využití různých forem obnovitelných
zdrojů energie pro budovy v majetku obcí.
Opatření se zaměřují na zlepšení vzhledu obcí investicemi a rekonstrukcemi do budov v majetku obcí a brownfieldů.
Opatření K.1.4: Rozšiřování dostupného internetu a aplikace e-governmentu, podpora vzniku datových úložišť, digitalizace
Rozvojová potřeba: E Opatření řeší modernizaci úřadů obcí a zajištění informační dostupnosti veřejných dokumentů pro občany.
Opatření sdružuje aktivity zlepšující funkci úřadů místních samospráv a zajištění výměny informací s občany, organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity
vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.
Opatření K.1.5: Pořizování územních plánů, studií a rozvojových koncepcí a jejich převod do informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění
Rozvojová potřeba: E Opatření řeší potřebu obcí zpracování rozvojových dokumentů a jejich elektronizaci.
Opatření sdružuje aktivity zlepšující funkci úřadů místních samospráv pro rozvoj obcí a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.
Specifický cíl K.2: Dostupné nástroje pro rozvoj lidských zdrojů
Rozvojová potřeba: E Investice do kvality prostředí, technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí, F Podpora rozvoje komunitní práce v regionu
Opatření K.2.1: Výstavba, rekonstrukce, vybavení budov a provoz organizací působících v oblasti kulturní, zájmové, vzdělávací, volnočasové, spolkové, sportovní, komunitní aj.
vybavenosti
Rozvojová potřeba: E V rámci podpory rekonstrukcí a vybavení předpokládáme, že dojde k zhodnocení budov, které se nacházejí v obcích a v mnohých případech jsou jejich majetkem., F
Realizací opatření dojde k posílení a oživení komunitního života v obcích na území MAS.
Opatření se zaměřuje na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky komunitních aktivit na území prostřednictvím investic a podpory provozu.
Opatření K.2.2: Podpora místních knihoven
Rozvojová potřeba: E Knihovny jsou nedílnou součástí občanské vybavenosti obcí, sídlí v budovách majetku obcí. Zhodnocením budov dochází ke zvyšování kvality prostředí v obcích., F V
malých obcí jsou ve velké většině knihovny centrem komunitního života obyvatel.
Realizací opatření dojde k podpoře místních knihoven a zkvalitnění jejich služeb.
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Opatření K.2.3: Podpora posilování rodinných vazeb
Rozvojová potřeba: F Opatření je zaměřeno na oživení a posílení komunitního života prostřednictvím posilování rodinných vazeb společně s preventivními opatřeními vzniku sociopatických jevů.

Opatření je zaměřeno na oživení a posílení komunitního života i prostřednictvím posilování rodinných vazeb společně s preventivními opatřeními vzniku sociopatických jevů.
Specifický cíl K.3: Rozvoj kvalitních sociálních a komunitních služeb v regionu
Rozvojová potřeba: E Investice do kvality prostředí, technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí, G Zlepšení nabídky a podpora vzniku a rozvoje sociálních a komunitních služeb v regionu

Opatření K.3.1: Podpora vzniku, rozvoje, provozu a vybavení sociálních služeb a komunitních center
Rozvojová potřeba: G Opatření se zaměřuje na vznik a zajištění vytvoření zázemí pro rozšíření poskytování kvalitních a efektivních sociálních a komunitních služeb v regionu.
Opatření se zaměřuje na zajištění vytvoření zázemí pro rozšíření poskytování kvalitních a efektivních sociálních a komunitních služeb v regionu.
Opatření K.3.2: Výstavba, rekonstrukce a vybavení komunitních, sociálních, ambulantních a terénních služeb
Rozvojová potřeba: E V rámci opatření mohou být realizovány investice do budov nacházející se na území obcí., G Opatření se zaměřuje na investice a vybavení objektů komunitních,
sociálních, ambulantních a terénních služeb
Opatření se zaměřuje na investice a vybavení objektů komunitních, sociálních, ambulantních a terénních služeb.
Opatření K.3.3: Podpora terénních aktivit, mobilních programů a vzdělávání směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí (podpoře kvalitní péče o obyvatele v jejich přirozeném prostředí)

Rozvojová potřeba: G Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje terénních, mobilních sociálních služeb a na vzdělávání pro rozšíření poskytování kvalitních a efektivních sociálních a
komunitních služeb v regionu.
Opatření se zaměřuje na realizaci rozvoje mobilních sociálních aktivit podporující péči o obyvatelstvo v jejich přirozeném prostředí domova.
Specifický cíl K.4: Podpora ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Rozvojová potřeba: D Ochrana a záchrana kulturního a přírodního dědictví
Opatření K.4.1: Obnova místních kulturních památek a obecních muzeí, revitalizace městských a vesnických památkových zón a rezervací, památek UNESCO a památek na indikativním
seznamu
Rozvojová potřeba: D Opatření je zaměřeno na podporu aktivit směřující k zachování a ochraně památek, které patří do regionu.
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit směřující k zachování a ochraně památek, které patří do regionu.
Opatření K.4.2: Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví
Rozvojová potřeba: D Opatření je zaměřeno na podporu aktivit směřující k zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví, údržby a úpravy okolí.
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit směřující k zpřístupnění a zatraktivnění kulturního dědictví, údržby a úpravy okolí.
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Specifický cíl P.1: Podpora malých a středních podniků
Rozvojová potřeba: B Rozvoj a modernizace malých a středních podniků
Opatření P.1.1: Podpora zemědělské prvovýroby, zpracování, tržní úprava produkce a rozvoj nezemědělských činností
Rozvojová potřeba: B Opatření podporuje potřebu rozvoje a modernizace zemědělské výroby prostřednictvím nákupu technologií a techniky.
Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje a modernizace malých a středních podniků, zkvalitňování a diverzifikaci výroby a spolupráce mezi nimi. Podporou zaměřenou na zvýšení míry
zpracování produktů, obnovy technického zařízení dojde k vyšší míře přidané hodnoty vzniklé přímo v regionu, která předpokládá vyšší efektivitu a využití místních zdrojů, ať již materiálních či
lidských.
Opatření P.1.2: Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků a řemesel, rozšiřování ekonomických činností a inovací a SMART řešení
Rozvojová potřeba: B Opatření řeší potřebu rozvoje hospodářského potenciálu regionu pomocí vzniku MSP, diverzifikace ekonomických činností podporou zavádění inovací, SMART řešení a
rozvoje řemeslné výroby.
Opatření se zaměřuje na podporu podnikatelských aktivit prostřednictvím podpory vzniku podniků a diverzifikace ekonomických činností, zachování a rozvoje řemeslné výroby v regionu.
Opatření P.1.3: Podpora spolupráce na moderních a nekonvenčních marketingových, prodejních a výrobních opatření
Rozvojová potřeba: B Opatření řeší projekty spolupráce podnikatelů k jejich rozvoji.
Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje a modernizace malých a středních podniků prostřednictvím spolupráce mezi nimi zaměřené na rozvoj výroby, marketingu a služeb.
Specifický cíl P.2: Podpora aktivit cestovního ruchu a rozvoj doprovodné infrastruktury
Rozvojová potřeba: B Rozvoj a modernizace malých a středních podniků, C Podpora rozvoje aktivit cestovního ruchu a rozvoj doprovodné infrastruktury
Opatření P.2.1: Výstavba a značení tras, naučných stezek, orientačních systémů, infrastruktura pěší, cyklo a hipoturistiky
Rozvojová potřeba: C Opatření se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury aktivního CR - naučené stezky, trasy, orientační systémy, infrastruktura pěší, cyklo a hipoturistika
Opatření se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury aktivního CR - naučené stezky, trasy, orientační systémy, infrastruktura pěší, cyklo a hipoturistika.
Opatření P.2.2: Podpora venkovského cestovního ruchu
Rozvojová potřeba: C Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje venkovského CR.
Opatření se zaměřuje na podporu rozvoje venkovského CR.
Opatření P.2.3: Budování marketingových nástrojů, kampaní incomingové turistiky a služeb podporujících návštěvnost
Rozvojová potřeba: C Realizací opatření dojde k podpoře rozvoje CR.
Opatření je zaměřeno na využití moderních marketingových kampaní a služeb podporující návštěvnost a atraktivitu území.
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Specifický cíl Z.1: Podpora zaměstnanosti
Rozvojová potřeba: B Rozvoj a modernizace malých a středních podniků
Opatření Z.1.1: Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností profesí v zemědělství, řemeslech a službách
Rozvojová potřeba: B Opatření řeší potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace podnikatelů a obyvatel, podporující zavádění inovací, konkurenceschopnosti i zaměstnanosti.
Opatření podporuje vzdělávací aktivit. Zvýšení odbornosti přinese zkvalitnění postupů, nové přístupy, zvýšení konkurenceschopnosti , inovace v daných oborech.
Opatření Z.1.2: Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni
Rozvojová potřeba: B Opatření je zaměřeno na rozvoj hospodářského potenciálu regionu prostřednictvím spolupráce mezi podniky a dalšími subjekty.
Přínosem podpory spolupráce mezi podnikateli budou vzniklá partnerství.
Opatření Z.1.3: „Navrácení společenské prestiže řemeslům a službám“ - Zatraktivnění řemeslných oborů a oborů služeb pro žáky ZŠ
Rozvojová potřeba: B Spolupráce mezi školami a dalšími subjekty může přinést změnu přístupu pohledu žáků a studentů na řemeslné obory a obory služeb.
Opatření je zaměřeno na rozvoj lokálního podnikání prostřednictvím spolupráce škol, řemeslníků a dalších subjektů.
Specifický cíl Z.2: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání
Rozvojová potřeba: A Zkvalitnění předškolních, školních, školských a mimoškolních zařízení
Opatření Z.2.1: Zkvalitňování výuky ZŠ, MŠ, školských zařízení, mimoškolního a celoživotního vzdělávání, podpora spolupráce mezi školami na všech úrovních, NNO a dalších subjektů.
Rozvojová potřeba: A Opatření je zaměřeno na zkvalitnění výuky ZŠ, MŠ a školských a mimoškolních zařízení. Realizací dojde ke zvýšení atraktivnosti a zkvalitnění vzdělávání pro
pedagogické pracovníky a žáky.
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění výuky ZŠ, MŠ a školských a mimoškolních zařízení.
Opatření Z.2.2: Zkvalitnění a zušlechťování prostředí škol, školských zařízení a mimoškolních zařízení, školních jídelen a kuchyní
Rozvojová potřeba: A Opatření je zaměřeno na zkvalitnění prostředí, budov ZŠ, MŠ a školských a mimoškolních zařízení. Realizací dojde ke zvýšení atraktivnosti a zkvalitnění vzdělávání
pro pedagogické pracovníky a žáky.
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění vybavení a prostředí, investice do budov škol, školských a mimoškolních zařízení.
Specifický cíl Ž.1: Ochrana území
Rozvojová potřeba: H Ochrana území a péče o krajinu
Opatření Ž.1.1: Vybavenost a modernizace IZS - JSDH obcí
Rozvojová potřeba: H Opatření řeší potřebu modernizace a vybavení složek IZS směřující ke zkvalitnění zásahu na území.
Opatření je zaměřené na zkvalitnění ochrany území, řeší potřebu modernizace a vybavení složek IZS směřující ke zkvalitnění zásahu.
Opatření Ž.1.2: Podpora retence vody v intravilánu a extravilánu a umělé zdroje požární vody
Rozvojová potřeba: H Opatření je zaměřeno na zkvalitnění a zvýšení ochrany území extravilánu i intravilánu obcí a jejich obyvatel před přírodními i jinými kalamitami.
Opatření se zaměřuje na aktivity směřující k zadržování vody v území. Dopadem realizace je zvýšení ochrany území a zajištění dostatku vody.
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Opatření Ž.1.3: Podpora zavádění systematické ochrany území před přírodními a jinými kalamitami v intravilánu a ve volné krajině
Rozvojová potřeba: H Opatření se zaměřuje na zkvalitnění a zvýšení ochrany území extravilánu i intravilánu obcí a jejich obyvatel před přírodními i jinými kalamitami.
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění a zvýšení ochrany území extravilánu i intravilánu obcí a jejich obyvatel před přírodními i jinými kalamitami.
Specifický cíl Ž.2: Energetika v regionu
Rozvojová potřeba: I Zlepšení životního prostředí podpora opatření v energetice
Opatření Ž.2.1: Opatření pro snížení energetické náročnosti budov, výměny topných systémů, využití ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách,
domácnostech, místních firmách, podpora energetického managementu a využití ICT technologií (dálkové odečty, systémy řízení a vyhodnocování spotřeby energie)
Rozvojová potřeba: I Opatření realizuje dosažení energetických úspor prostřednictvím využití různých forem obnovitelných zdrojů energie pro budovy v majetku obcí a pro rodinné domy.
Opatření se zaměřuje na realizaci energetických úspor prostřednictvím využití různých forem obnovitelných zdrojů energie pro budovy v majetku obcí a pro rodinné domy.
Opatření Ž.2.2: Instalace OZE, projekty komunitní energetiky
Rozvojová potřeba: I Prostřednictvím aktivizace projektů komunitní energetiky dojde k úsporám energií a zlepšení životního prostředí.
Opatření se zaměřuje na podporu projektů komunitní energetiky.
Opatření Ž.2.3: Podpora rekonstrukce a revitalizace veřejného osvětlení k snižování energetické náročnosti
Rozvojová potřeba: I Opatření je zaměřeno na snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Opatření je zaměřeno na snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení prostřednictvím jeho rekonstrukce či výstavby nového.
Opatření Ž.2.4: Podpora ekologické/nízkoemisní dopravy
Rozvojová potřeba: I Opatření je zaměřeno na zavádění ekologických a nízkoemisních prostředků dopravy, která snižují znečištění životního prostředí.
Opatření je zaměřeno na zavádění ekologických a nízkoemisních prostředků dopravy.
Specifický cíl Ž.3: Čisté, kvalitní životní prostředí a péče o krajinu
Rozvojová potřeba: E Investice do kvality prostředí, technické infrastruktury a občanské vybavenosti obcí, H Ochrana území a péče o krajinu, J Řešení problematiky odpadů v území
Opatření Ž.3.1: Odstraňování černých skládek, sanace skládek (odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky), zavádění preventivních opatření proti vzniku nových černých skládek

Rozvojová potřeba: J Opatření je zaměřeno na prevenci vzniku a odstranění černých skládek v území.
Opatření je zaměřeno na prevenci vzniku a odstranění černých skládek v území.
Opatření Ž.3.2: Zvyšování efektivity sběru a svozu tříděného odpadu, jeho zpracování a využívání, zakládání sběrných dvorů
Rozvojová potřeba: J Opatření se zaměřuje na prevenci vzniku a odstranění černých skládek v území. Podpoří lepší dostupnosti sběrných míst v území a koncepčnímu řešení problematiky odpadů.

Opatření je zaměřeno na prevenci vzniku a odstranění černých skládek v území. Podpoří lepší dostupnosti sběrných míst v území a koncepčnímu řešení problematiky odpadů.

23

Opatření Ž.3.3: Zavádění opatření pro posílení/zachování biodiverzity a péče o lesy
Rozvojová potřeba: H Podporou biodiverzity dojde k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů v území a zvýšení ochrany území.
Opatření je zaměřeno na obnovu krajiny podporou aktivit vedoucích k biodiverzitě a péče o lesy. Podporou biodiverzity dojde k zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů v území

Opatření Ž.3.4: Budování a obnova rozvodů pitné vody a rozvoj systému čištění odpadních vod a jejich svodu
Rozvojová potřeba: E Opatření řeší zasíťování území pitnou vodou a systému čištění odpadních vod a jejich svodu.
Opatření podporuje zasíťování území pitnou vodou a systému čištění odpadních vod a jejich svodu.
Specifický cíl Ž.4: Environmentální výchova a vzdělávání
Rozvojová potřeba: F Podpora rozvoje komunitní práce v regionu, H Ochrana území a péče o krajinu
Opatření Ž.4.1: Propagace a ochrana CHKO České středohoří – šetrný turismus a návštěvnost
Rozvojová potřeba: H Opatření je zaměřeno na aktivity směřující k zodpovědnějšímu chování obyvatel a návštěvníků k životnímu prostředí a propagace CHKO ČS.
Opatření je zaměřeno na podporu šetrného turismu v území.
Opatření Ž.4.2: Enviromentální osvětové akce a kampaně a vzdělávání k udržitelnému rozvoji
Rozvojová potřeba: F Aktivity mohou realizovat různá ekologická sdružení, spolky, NNO, fungující jako součásti komunitního života v obcích., H Opatření je zaměřeno na aktivity (kampaně,
přednášky apod.) environmentální výchovy a vzdělávání. Osvětou dojde ke změně chování obyvatel a návštěvníků k životnímu prostředí.
Opatření je zaměřeno na aktivity (kampaně, přednášky apod.) environmentální výchovy a vzdělávání. Osvětou dojde ke změně chování obyvatel a návštěvníků k životnímu prostředí.

24

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD
Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+
Specifický cíl 4.6: Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život
obyvatel

K.1 Kvalitní a bezpečné
prostředí obcí

K.1.1 Obnova místních komunikací a chodníků,
instalace prvků zvyšujících bezpečnost, budování
a udržování cyklotras/stezek a polních cest.

Specifický cíl 5.2: Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na
aglomerace a metropole
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci
Specifický cíl 4.6: Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život
obyvatel

K.1 Kvalitní a bezpečné
prostředí obcí

K.1.2 Obnova a údržba veřejných prostranství a
občanské vybavenosti

K.1 Kvalitní a bezpečné
prostředí obcí

K.1.3 Rekonstrukce budov v majetku obcí a
brownfieldů

K.1 Kvalitní a bezpečné
prostředí obcí

K.1.4 Rozšiřování dostupného internetu a
aplikace e-governmentu, podpora vzniku
datových úložišť, digitalizace

K.1 Kvalitní a bezpečné
prostředí obcí

K.1.5 Pořizování územních plánů, studií a
Specifický cíl 6.4: Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování
rozvojových koncepcí a jejich převod do
elektronických služeb občanům
informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí spojené s koncentrací
velkého množství obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu klimatu
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
Specifický cíl 6.4: Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit bezpečné poskytování
elektronických služeb občanům
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K.2 Dostupné nástroje pro
rozvoj lidských zdrojů

K.2 Dostupné nástroje pro
rozvoj lidských zdrojů

K.2 Dostupné nástroje pro
rozvoj lidských zdrojů

K.2.1 Výstavba, rekonstrukce, vybavení budov a
provoz organizací působících v oblasti kulturní,
zájmové, vzdělávací, volnočasové, spolkové,
sportovní, komunitní aj. vybavenosti

K.2.2 Podpora místních knihoven

K.2.3 Podpora posilování rodinných vazeb

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby
a podporovat komunitní život v obcích
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby
a podporovat komunitní život v obcích

K.3 Rozvoj kvalitních
sociálních a komunitních
služeb v regionu

K.3.1 Podpora vzniku, rozvoje, provozu a
vybavení sociálních služeb a komunitních center

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení

K.3 Rozvoj kvalitních
sociálních a komunitních
služeb v regionu

K.3.2 Výstavba, rekonstrukce a vybavení
komunitních, sociálních, ambulantních a
terénních služeb

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit

K.3 Rozvoj kvalitních
sociálních a komunitních
služeb v regionu

K.3.3 Podpora terénních aktivit, mobilních
programů a vzdělávání směřující k podpoře lidí v
jejich přirozeném prostředí (podpoře kvalitní
péče o obyvatele v jejich přirozeném prostředí)

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení

K.4 Podpora ochrany a
rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

K.4.1 Obnova místních kulturních památek a
obecních muzeí, revitalizace městských a
vesnických památkových zón a rezervací,
památek UNESCO a památek na indikativním
seznamu

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
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K.4 Podpora ochrany a
rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

K.4.2 Veřejná infrastruktura pro zpřístupnění a
zatraktivnění kulturního a přírodního dědictví

P.1 Podpora malých a
středních podniků

P.1.1 Podpora zemědělské prvovýroby,
zpracování, tržní úprava produkce a rozvoj
nezemědělských činností

P.1 Podpora malých a
středních podniků

P.1.2 Podpora vzniku a rozvoje malých a
středních podniků a řemesel, rozšiřování
ekonomických činností a inovací a SMART řešení

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce

P.1 Podpora malých a
středních podniků

P.2 Podpora aktivit
cestovního ruchu a rozvoj
doprovodné infrastruktury

P.1.3 Podpora spolupráce na moderních a
nekonvenčních marketingových, prodejních a
výrobních opatření

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení

P.2.1 Výstavba a značení tras, naučných stezek,
orientačních systémů, infrastruktura pěší, cyklo a Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
hipoturistiky
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce
P.2.2 Podpora venkovského cestovního ruchu

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení
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P.2 Podpora aktivit
cestovního ruchu a rozvoj
doprovodné infrastruktury

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce

P.2 Podpora aktivit
cestovního ruchu a rozvoj
doprovodné infrastruktury

P.2.3 Budování marketingových nástrojů,
kampaní incomingové turistiky a služeb
podporujících návštěvnost

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce

Z.1 Podpora zaměstnanosti

Z.1.1 Zvýšení odborné úrovně znalostí,
dovedností profesí v zemědělství, řemeslech a
službách

Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst

Z.1 Podpora zaměstnanosti

Z.1.2 Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při
realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni

Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl 4.4: Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou
správu

Z.1 Podpora zaměstnanosti

Ž.1 Ochrana území
Ž.1 Ochrana území

Z.1.3 „Navrácení společenské prestiže řemeslům
a službám“ - Zatraktivnění řemeslných oborů a
oborů služeb pro žáky ZŠ

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce

Ž.1.1 Vybavenost a modernizace IZS - JSDH obcí
Ž.1.2 Podpora retence vody v intravilánu a
extravilánu a umělé zdroje požární vody

Specifický cíl 5.1: Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst
Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci

Ž.1 Ochrana území

Ž.1.3 Podpora zavádění systematické ochrany
území před přírodními a jinými kalamitami v
intravilánu a ve volné krajině

Z.2 Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávání

Z.2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ, MŠ, školských
zařízení, mimoškolního a celoživotního
vzdělávání, podpora spolupráce mezi školami na
všech úrovních, NNO a dalších subjektů.

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci
Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku a
prohlubování sociálního vyloučení
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit
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Z.2 Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávání

Ž.2 Energetika v regionu

Ž.2 Energetika v regionu

Z.2.2 Zkvalitnění a zušlechťování prostředí škol,
školských zařízení a mimoškolních zařízení,
školních jídelen a kuchyní
Ž.2.1 Opatření pro snížení energetické náročnosti
budov, výměny topných systémů, využití
ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů ve
veřejných budovách, domácnostech, místních
firmách, podpora energetického managementu a
využití ICT technologií (dálkové odečty, systémy
řízení a vyhodnocování spotřeby energie)
Ž.2.2 Instalace OZE, projekty komunitní
energetiky

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených
lokalit

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních
center

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních
center

Ž.2 Energetika v regionu

Ž.2.3 Podpora rekonstrukce a revitalizace
veřejného osvětlení k snižování energetické
náročnosti

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních
center

Ž.2 Energetika v regionu

Ž.2.4 Podpora ekologické/nízkoemisní dopravy

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních
center

Ž.3 Čisté, kvalitní životní
prostředí a péče o krajinu

Ž.3.1 Odstraňování černých skládek, sanace
skládek (odstranit nepovolené skládky a
rekultivovat staré skládky), zavádění
preventivních opatření proti vzniku nových
černých skládek

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci

Ž.3 Čisté, kvalitní životní
prostředí a péče o krajinu

Ž.3.2 Zvyšování efektivity sběru a svozu
tříděného odpadu, jeho zpracování a využívání,
zakládání sběrných dvorů

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci

Ž.3 Čisté, kvalitní životní
prostředí a péče o krajinu

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a
zamezit její degradaci

Ž.4 Environmentální výchova
a vzdělávání

Ž.3.3 Zavádění opatření pro posílení/zachování
biodiverzity a péče o lesy
Ž.3.4 Budování a obnova rozvodů pitné vody a
rozvoj systému čištění odpadních vod a jejich
svodu
Ž.4.1 Propagace a ochrana CHKO České
středohoří – šetrný turismus a návštěvnost

Ž.4 Environmentální výchova
a vzdělávání

Ž.4.2 Enviromentální osvětové akce a kampaně a
vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí spojené s koncentrací
velkého množství obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu klimatu

Ž.3 Čisté, kvalitní životní
prostředí a péče o krajinu

Specifický cíl 5.4: Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
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3.3 Vazba na Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 – oblast Poohří
Tabulka 6 Vazba na Strategii rozvoje ÚK do roku 2027
Cíl

opatření

soulad s SCLLD MAS České středohoří

O.1.1: Zlepšená kvalita dopravní infrastruktury včetně
moderní a kompletní páteřní dopravní sítě (dobudovaná
páteřní silniční infrastruktura, modernizovaná železniční síť,
rozvinutá infrastruktura cyklo dopravy, zlepšený stav místních
komunikací)

Je obsaženo v SC K.1 opatření K.1.1. a SC P.2
optř.P.2.1. obě oblasti jsou zaměřeny na podporu
obnovy a rozšíření místních komunikací a cyklo
dopravy a infrastruktury s tím spojené

O.1.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou
(nižší podíl domů bez napojení na veřejný vodovod a
kanalizaci, environmentálně šetrnější vytápění domácností,
optimální pokrytí území komunikačními i datovými sítěmi)

Je obsaženo v SC K.1. opatření K.1.4., SC Ž.2.
opatř.Ž.2.1., SC Ž.3, opatř.Ž.3.4, Opatření obsahují
aktivity směřující k řešení vybavenosti technickou
infrastrukturou a dostupné komun. A datové sítě.

O.1: Zajistit optimální vybavenost, zlepšená
dostupnost a rovnoměrnější rozvoj regionu

O.2.1: Příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva (příznivější
sociální skladba obyvatelstva, rozvoj nosných oborů SŠ a
VOŠ v návaznosti na místní ekonomiku)

O.2: Rozvinout potenciál ekonomiky

O.2.2: Zvýšení konkurenceschopnosti a přidané hodnoty
regionální ekonomiky
O 2.3: Využití potenciálu cestovního ruchu

Všechna opatření jsou obsažena ve strategickém
cíli P, který je zaměřen na podporu rozvoje
podnikání a cestovního ruchu. Dále pak v SC Z v
rámci Z.1. je opatření zaměřené na zvyšování
odborných znalostí.

O 2.4: Zlepšené podmínky pro rozvoj podnikání a místního
trhu v periferních částech regionu
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O.3.1: Zlepšení kvality ovzduší v regionu (nižší produkce
škodlivin v území, nižší produkce škodlivin v pánevní oblasti,
environmentálně šetrné vytápění domácností, minimalizace
emisí velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
minimalizace emisí v silniční dopravě)
O.3.2: Vysoká jakost povrchových i podpovrchových vod
(Minimální znečišťování vodních recipientů splaškovými
vodami, nízká míra znečišťování vodních útvarů hnojivy,
vysoká samočisticí schopnost toků)

O.3: Zkvalitnit životní prostředí v regionu

O.3.3: Minimální ohrožení sídel záplavami (optimální
protipovodňová ochrana sídel, zvýšená retenční kapacita
krajiny, přírodě blízká krajinotvorná opatření)

Všemi těmito opatřeními se zabývá strategický cíl Ž
a všechna jeho opatření. Jsou podporována řešení
kvality ovzduší, hospodaření s vodou intravilánu i
extravilánu a ochrany území.

O 3.4: Zachování kvalitní zemědělské půdy a krajinných
hodnot (vyšší odolnost zemědělské krajiny vůči vodní a
větrné erozi, vysoká ekologická stabilita krajiny, šetrné
využívání ploch volné krajiny, přírodě blízká krajinotvorná
opatření, rozvoj pastevectví, preference výstavby na
brownfieldech a intravilánech sídel před výstavbou na „zelené
louce“)
O 3.5: Minimální negativní vlivy a pozůstatky průmyslové
činnosti, připravenost na krizové situace a environmentální
rizika (malé množství brownfieldů, sanace lokalit starých
ekologických zátěží, minimalizace rizik průmyslových havárií
a jejich důsledků na oko

SCLLD podporuje revitalizaci brownfields, starých
nevyužívaných budov, jejich opravu a znovu využití
ve všech oblastech.
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3.4 Popis integrovaných rysů strategie
Tabulka 7 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS České středohoří
Opatření
Strategick
ého
rámce
K.1.1
K.1.2
K.1.3
K.1.4
K.1.5
K.2.1
K.2.2
K.2.3
K.3.1
K.3.2
K.3.3
K.4.1
K.4.2
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.2.1
P.2.2
P.2.3
Z.1.1
Z.1.2
Z.1.3
Z.2.1
Z.2.2
Ž.1.1
Ž.1.2
Ž.1.3
Ž.2.1
Ž.2.2
Ž.2.3
Ž.2.4
Ž.3.1
Ž.3.2
Ž.3.3
Ž.3.4
Ž.4.1
Ž.4.2

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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Popis vazeb:

K.1.3-P.1.2: Zrekonstruované brownfieldy jsou potencionálními prostory pro rozvoj podnikání.
K.2.1-K.2.2: Po výstavbě, rekonstrukci knihoven z opatření K.2.1 je třeba pokračovat v zajištění provozu knihoven prostřednictvím
opatření K.2.2
K.1.3-K.2.1: V rámci opatření K2.1 bude docházet k rekonstrukci budov v majetku obcí.
K.1.3-K.3.2: Budovy služeb se nacházejí v obcích a v některých případech jsou v majetku obcí.
K.1.3-Z.2.2: Školy a školská zařízení se nacházejí v budovách v majetku obcí, jejich rekonstrukcí dojde k naplnění opatření K1.3.
K.2.3-K.3.1: Aktivity z opatření K2.1 mohou být realizovány v centrech vzniklých v rámci opatření K3.1
K.2.1-Ž.2.1: Rekonstrukce budov v majetku obcí se budou realizovat v energeticky šetrných standardech.
K.1.1-K.1.2: Komunikace v obcích jsou součástí veřejných prostranství. Realizací opatření K1.1, dochází také k naplnění opatření
K1.2.
K.1.1-K.4.2: Zkvalitněním komunikací a stezek dojde ke zlepšení dostupnosti některých památek.
K.1.1-P.2.1: Opatření podporuje dobrou a bezpečnou dostupnost a prostupnost území pro zkvalitnění cestovního ruchu.
K.1.2-K.4.2: Místní památky se nachází na veřejných prostranstvích. Opatření ovlivňuje bezprostřední okolí památek.
K.1.2-Ž.1.3: V rámci aktivit obnovy a údržby veřejných prostranství budou realizovány preventivní prvky ochrany obcí.
K.1.3-K.2.2: Knihovny se nachází v budovách v majetku obcí, jejich rekonstrukcí dojde k naplnění opatření K1.3.
K.2.3-K.2.1: Opatření K2.3 může být realizováno v budovách zrekonstruovaných v opatření K2.1
K.1.4-K.1.5: Prostřednictvím opatření K1.4 bude realizována dostupnost dokumentů obcí v opatření K1.5.
K.1.3-Ž.2.1: Rekonstrukce budov v majetku obcí se budou realizovat v energeticky šetrných standardech.
K.3.1-K.3.2: Aktivity realizované v opatření K3.1 mohou být realizovány v objektech vzniklých v rámci opatření K3.2
K.3.2-K.3.3: V rámci opatření K3.2 bude možné vybavit objekty a terénní služby, které budou poskytovány v opatření K3.3
K.3.1-K.3.3: V rámci opatření K3.1 lze realizovat vznik nových sociálních služeb, na jejichž rozvoj a činnost navazuje opatření K3.3
K.4.1-K.4.2: Při obnově památek dochází společně i k modernizaci veřejné infrastruktury pro jejich zpřístupnění a zatraktivnění.
P.1.2-Z.1.1: Zvýšení odborných znalostí podnikatelů, které mohou získat v rámci opatření Z.1.1 podpoří rozvoj aktivit v opatření
P1.2
P.1.3-P.1.1: Opatření P1.3 je provázáno s realizací opatření P1.1
P.1.3-P.1.2: Opatření P1.3 je provázáno s realizací opatření P1.2
P.1.1-Z.1.1: Zvýšení odborných znalostí podnikatelů, které mohou získat v rámci opatření Z.1.1 podpoří rozvoj aktivit v opatření
P1.1
P.2.2-P.2.1: Realizací opatření P2.1 dojde k podpoře opatření P2.2
P.2.3-P.2.1: Realizace opatření P2.1 podporuje atraktivitu území, kterou je důležitá pro realizaci opatření P2.3
P.2.3-P.2.2: Realizace opatření P2.2 podporuje atraktivitu území, kterou je důležitá pro realizaci opatření P2.3
Z.1.2-P.1.3: Podpora spolupráce mezi podnikateli a veřejných sektorem v rámci snižování nezaměstnanosti v regionu.
Z.2.1-Z.2.2: Realizace opatření Z2.1 navazuje na realizaci investic z opatření Z2.2.
Z.1.3-Z.2.1: V rámci spolupráce škol a zainteresovaných subjektů se zvýší zájem žáků a studentů o řemeslné obory a obory služeb.
Ž.1.1-K.1.3: Budovy SDH sídlí v budovách, které jsou v majetku obcí.
Ž.1.2-Ž.1.1: Zajištění dostatku vody v území je nedílnou součástí IZS.
Ž.2.2-Ž.2.1: Opatření podporuje realizaci opatření Ž2.1
Ž.2.3-Ž.2.1: Obě opatření jsou zaměřena na snižování energetické náročnosti a úspor.
Ž.2.3-Ž.2.2: Obě opatření jsou zaměřena na snižování energetické náročnosti a úspor.
Ž.2.3-Ž.2.4: Obě opatření jsou zaměřena na snižování energetické náročnosti a úspor.
Ž.3.1-Ž.3.2: Obě opatření jsou zaměřena na řešení problematiky odpadů v území.
Ž.3.3-K.1.2: Veřejná prostranství jsou součástí životního prostředí a v rámci jejich revitalizace bude docházet k podpoře
biodiverzity.
Ž.3.3-Ž.1.3: Podporou rozmanitosti výsadby (biodiverzity) lze předcházet vzniku kalamit.
Ž.4.1-P.2.3: Šetrný turismus by měl být součástí turistických marketingových kampaní.
Ž.4.2-Ž.4.1: Obě opatření obsahují aktivity směřující k ochraně životního prostředí
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3.5 Popis inovativních rysů strategie
Největším přínosem strategického plánu je vybudování organizační struktury pracující na principu
partnerství a spolupráce všech místních aktérů rozvoje území. Řada podporovaných aktivit
bezprostředně navazuje na investiční činnosti jednotlivých obcí. MAS České středohoří tak působí jako
koordinační orgán pro rozhodující aktivity realizované v dotčeném území a poskytuje všestrannou
podporu při řešení místních rozvojových záměrů. Inovační povaha z všeobecně vnímaného pohledu
vzniku a poslání MAS spočívá především v tom, že:
•

Rozdělení dotačních prostředků určených na rozvoj území bude zohledňováno se znalostí
podmínek přímo v místě určení;
• Je využíváno metod vzájemně kombinujících lidské a finanční zdroje. Bude využíváno vyšší úrovně
spolupráce podnikatelských, veřejných a neziskových subjektů, což povede k efektivnímu využití
lidského a ekonomického potenciálu daného území;
• Snaha o propojení dílčích záměrů a projektů v území MAS Českého středohoří – efektivní využití
tradičních zdrojů území se stávajícím potenciálem
• Zhodnocení místní produkce, zajištění přidané hodnoty již v rámci regionu - snahou je obnova a
příležitost zavádění inovací výrobních a zpracovatelských činností, které využijí místní zdroje a
zajistí přidanou hodnotu místní produkci. Cílem je i podpora podnikatelské aktivity zemědělců v
nezemědělských činnostech. V zájmu realizátorů je aplikace inovačních přístupů při rozvoji
podnikatelských aktivit v řemeslné výrobě a dalších činnostech.
Účinnost inovací a inovačních postupů je garantována procesem směřujícím k tvorbě tohoto
Strategického plánu – efektivnost použitých nových způsobů komunikace a spolupráce, stejně jako
funkčnost netradičních spojení orgánů, organizací i jednotlivců je v současné chvíli již ověřena. Díky
realizaci SCLLD bude podporováno řešení dílčích potřeb území, které bude doplněno o prvek
celoregionálního dopadu, tzn. snaha o využití synergického efektu projektů.
Tabulka 8 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD a Inovační strategie ČR 2019-2030
Pilíř Inovační strategie ČR 2030

Národní start-up a spin-off prostředí

Polytechnické vzdělávání

O patření Strategického rámce SCLLD

Stručný popis návaznosti
V rámci podpory zkvalitňování vzdělávání je
podporováno i vzdělávání k nabytí
podnikatelských dovedností. Např.v rámci
Z.2.1: Zkvalitňování výuky ZŠ, MŠ, školských zařízení, mimoškolního
projektu MAP O R P Litoměřice, které realizuje
a celoživotního vzdělávání, podpora spolupráce mezi školami na
MAS ČS patří i organizace tzv. TECHDAYS do
všech úrovních, NNO a dalších subjektů.
žáky 8.a 9.tříd jsou pořádány besedy o
možnostech jejich dalšího vzdělávání a
podnikatelských perspektivách.
V rámci podpory zkvalitňování vzdělávání jsou
podporována i oblast polytechnického a
technického vzdělávání a vzdělávání k nabytí
podnikatelských dovedností. Mezi aktivity
Z 2.1. Zkvalitňování výuky ZŠ, MŠ, školských zařízení, mimoškolního
projektu MAP O R P Litoměřice, které realizuje
a celoživotního vzdělávání, podpora spolupráce mezi školami na
MAS ČS patří i organizace tzv. TECHDAYS –
všech úrovních, NNO a dalších subjektů.
podpora zájmů žáků o technické obory na
středních školách, ve spolupráci se středními
školami a podnikatelskými subjekty, spolupráce
s Technickým institutem a Technickým klubem.
Z.1.1: Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností profesí v
zemědělství, řemeslech a službách

Digitální stát, výroba a služby

Chytrý marketing

K.1.4: R ozšiřování dostupného internetu a aplikace e-governmentu,
podpora vzniku datových úložišť, digitalizace
K.1.5: Pořizování územních plánů, studií a rozvojových koncepcí a
jejich převod do informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění
P 1.3. Podpora spolupráce mezi MSP a začínajícími MSP na
moderních a nekonvenčních marketingových, prodejních a
výrobních opatřeních
P 2.4. Budování marketingových nástrojů, kampaní incomingové
turistiky a služeb podporujících návštěvnost

O patření se zaměřuje na podporu přeškolování
pracovníků a zvyšování jejich kvalifikace pro
zavádění technologiíí a inovací
O bě opatření jsou zaměřena na zajištění online
služby pro občany a firm.y
Chytrý marketing je zahrnut v uvedených
opatřeních. Je podporován v rámci
podnikatelského sektoru a podpory cestovního
ruchu, předpokládáme, že se subjekty zapojí do
celorepublikových kampaní.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány,
jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS České středohoří z.s.
MAS ČS je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje
zájem na vzájemné spolupráci při hospodářském a kulturním rozvoji regionu. Spolek je právnickou
osobou podle českého práva, s působností v regionu Českého středohoří.
Základními cíli jsou zejména příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny České středohoří směřující ke zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech prostřednictvím aktivního získávání a rozdělování prostředků a prostřednictvím
vlastní činnosti.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS. Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů
MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které jsou (v aktuální i archivní verzi) zveřejněny na
webu
MAS:
https://www.mascs.cz/dokumenty-mas-stazeni/interni-dokumenty-mas;
https://www.mascs.cz/dokumenty-mas-stazeni/archiv-dokumentu
Institucionální základnu tvoří tyto orgány:
-

valná hromada
správní rada
dozorčí rada
výběrová komise
kancelář MAS (vedoucí pracovník SCLLD)

Obrázek 3 Organizační struktura MAS České středohoří

MAS má zřízenu kancelář MAS a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro
realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD.
Statutárním zástupcem MAS je předseda Správní rady MAS.
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Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS
https://mascs.cz/kontakt.

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci projektů konečných
žadatelů/příjemců. Je v nich obsaženo nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými
stranami, usnadnění výměny informací mezi místními aktéry, koordinace aktivity místních aktérů
směřující k naplňování SCLLD, informování o SCLLD, propagace SCLLD, podpora potenciálních příjemců
v rozvíjení projektových záměrů směřujících k naplňování SCLLD.
Propagace MAS, SCLLD a dotačních výzev v území MAS je realizovaná dle Komunikační strategie
schválené Programovým výborem v minulém období. Strategie je k dispozici na www.mascs.cz.
Zvyšování informovanosti, propagaci a síťování bude využíváno následujících nástrojů a
marketingových postupů:
•

•

•

•

•
•
•

Prezentace v místních médiích – místní tisk, obecní zpravodaje, obecní vývěsní tabule. Zde
široká veřejnost získá informace o existenci samotné strategie, o kontaktech, výzvách a
dotačních možnostech. MAS pravidelně dodává do místního a regionálního tisku články
informující o činnosti MAS a o připravovaných akcích (např. Deníky Bohemia).
Vydávání a tvorba propagačních materiálů MAS – informující veřejnost o instituci MAS České
středohoří, jejím poslání, činnosti a schválené strategii, realizovaných projektech a akcích na
území.
Internet – na internetových stránkách MAS je k dispozici celý text strategie vč. aktuálních
informací o výzvách a dotačních možnostech, stanovy MAS, seznam členů MAS a dalších
souvisejících materiálů.
Pořádání informačních seminářů pro jednotlivé cílové skupiny možných žadatelů. Tyto
semináře o možnostech podpory, ale také např. o předání informací z legislativy, o příkladech
dobré praxe, aj. bude MAS pořádat. Při těchto aktivitách bude využívat další aktéry venkova a
také bude spolupracovat v rámci projektů.
Osobní konzultace pro potenciální žadatele o dotace.
Účast při regionálních akcích, na kterých se budou setkávat místní podnikatelé a jiní potenciální
aktéři možných integrovaných projektů.
Účasti na celostátních výstavách např. Zahrada Čech, Země Živitelka apod.

Aktualizace webových stránek je prováděna pracovníky kanceláře MAS průběžně. V návaznosti na
vyhlašování výzev, provádění hodnocení výsledků SCLLD, v rámci změn zásadních programových
dokumentů MAS a při zpracování dalších rozvojových a strategických plánů MAS jsou pořádány
informační a poradenská setkání s veřejností, žadateli, partnery a členy MAS.
Kromě zmíněných aktivit propagačního charakteru, které mají za cíl informovat o činnosti a výsledcích
MAS širokou veřejnost, bude dále k informovanosti využito vlastních vytvořených adresářů založených
na komunikaci se členy, partnery, žadateli, dobrovolnými spolupracovníky, zástupci zájmových skupin
apod.
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4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS ČS bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro využití
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 a v souladu
s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány
v monitorovacím systému.

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 9 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Strategický cíl
K: Území MAS České
středohoří atraktivní a
bezpečné prostředí
pro život s aktivním
komunitním životem v
obcích, pokryté
kvalitními a
dostupnými službami
obyvatelům
P: Atraktivní území
podporující
ekonomický rozvoj
hospodářského
potenciálu území MAS
České středohoří
Z: Zlepšení kvality
vzdělávání, flexibilní a
adaptabilní pracovní
síla na území MAS ČS

Indikátor
Počet podpořených
osob
Počet podpořených
subjektů
Počet nových nebo
zkvalitněných aktivit
Počet podpořených
podnikatelských
subjektů

Počet osob
Počet
podpořených
subjektů
(1 obec/subjekt může
podat více žádostí)

Počet aktivit
Počet subjektů

Počet projektů

Realizované projekty

Počet
realizovaných
projektů

Počet podpořených
osob

Počet osob

Ž: Životní prostředí
Počet podpořených
čisté, kvalitní a zdravé
opatření s pozitivním
dopadem na ŽP v
regionu

Výchozí
hodnota
(datum)
0
30.06.2021
0
30.06.2021
0
30.06.2021
0
30.06.2021

Cílová hodnota
(31.12.2027)
8000

15

1
5

0

Počet realizovaných
projektů

Počet podpořených
projektů

1

Měrná jednotka

Počet
podpořených
projektů

30.06.2021

8

0
30.06.2021
0
30.06.2021
0
30.06.2021

5
200
1

0
Počet opatření

30.06.2021

1

Národní číselník indikátorů
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji,
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování
standardů MAS.

V Ploskovicích dne 15.6.2021
………………………………………………………………..
Statutární zástupce MAS České středohoří
Alena Vacková
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