
Konference k tvorbě integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava pro 

období 2014 – 2020 – zápis 13. 11. 2014 

Návrh Strategických cílů, specifických cílů a opatření 

 

Pracovní skupina Rozvoj obcí 

Vize 

Ekoregion Úhlava je atraktivním místem pro život. Vyrovnává se s demografickými  

a socioekonomickými problémy, využívá potenciál území pro cestovní ruch při soustavném 

respektování a ochraně přírodního bohatství, nabízí podmínky pro rozvoj místní ekonomiky 

s důrazem na ochranu životního prostředí a prohlubuje kulturně historické vazby obyvatel k regionu. 

Strategický cíl  

Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu 
 

Specifický cíl Opatření  

Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti Rekonstrukce, opravy a údržba místních 

komunikací a doprovodné infrastruktury (povrchy, 

chodníky, parkoviště, stání, příkopy, mosty, 

propustky, bezpečnostní prvky a další), včetně 

projektové přípravy a pasportizace 

Výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěší a 

cyklisty propojujících jednotlivá sídla včetně 

projektové přípravy 

Vytvoření systému veřejné dopravy do turisticky 

atraktivních lokalit v centrální Šumavě 

Zpracování koncepcí a studií 

Podpora regionální veřejné dopravy 

Zlepšení stavu technické infrastruktury Výstavba a modernizace rozvodných sítí a 

související infrastruktury (Vodovody, Kanalizace, 

teplovodní sítě a další) včetně projektové přípravy 

Zlepšení stavu veřejných prostranství Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství 

Výstavba a rekonstrukce technického zázemí obcí 

pro uskladnění techniky na údržbu veřejných 

prostranství 

Komplexní revitalizace veřejných prostranství 

v extravilánech a intravilánech obcí včetně 

projektové přípravy 



Podpora výsadby původních rostlinných druhů na 

veřejných prostranstvích v intravilánech obcí 

Zavádění informačních systémů 

Zpracování koncepcí a studií 

Podpora zapojování veřejnosti do plánování a 

realizace úprav veřejných prostranství 

Záchrana kulturního dědictví regionu Obnova a využití drobných sakrálních staveb a 

prvků v krajině 

Obnova a využití kulturních památek regionu 

včetně neregistrovaných 

Zpracování koncepcí a studií 

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb Výstavba a rekonstrukce zázemí pro volnočasové 

aktivity, sport a kulturu pro všechny věkové 

kategorie 

Podpora podnikatelských aktivit v oblasti kultury a 

sportu 

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit 

v ubytování a gastronomii směřujících ke 

zkvalitnění služeb 

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve 

službách (kadeřník, pedikúra,…) 

Zkvalitnění bytového fondu 

 

Strategický cíl  

Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni 
 

Specifický cíl Opatření  

Posílení spolupráce na místní a regionální 

úrovni 

Podpora spolupráce místních samospráv a 

zemědělců při údržbě krajiny 

Podpora spolupráce podnikatelů, samospráv a 

veřejnosti (projekty občanské vybavenosti, 

cestovního ruchu,…) 

Podpora spolupráce veřejné správy a zemědělských 

podnikatelů při údržbě komunikací (zejména v 

zimním období) včetně pořizování techniky 

Podpora participace obyvatel na životě obce 



Podpora spolupráce podniků a škol 

Vytvoření a pravidelná aktualizace zásobníku 

projektů s cílem dosahovat synergických efektů 

Intenzivní komunikace a spolupráce s partnery MAS 

Ekoregion Úhlava 

Koordinace rozvojových aktivit v regionu 

Posílení spolupráce na národní a mezinárodní 

úrovni 

Přenos zkušeností ze zahraničí – podpora účasti 

členů a partnerů MAS na konferencích, seminářích, 

stážích a výměnných pobytech 

Identifikace vhodných témat pro spolupráci a 

rozšíření sítě partnerů 

Pokračování ve společných aktivitách 

s přeshraničním sdružením Královský hvozd 

Navázání na předchozí společné aktivity s LAG 

Cham 

 

 

Pracovní skupina cestovní ruch 

 

Strategický cíl  

Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu 
 

Specifický cíl Opatření  

Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti Rekonstrukce, opravy a údržba místních 

komunikací a doprovodné infrastruktury (povrchy, 

chodníky, parkoviště, stání, příkopy, mosty, 

propustky, bezpečnostní prvky a další), včetně 

projektové přípravy a pasportizace 

Výstavba a rekonstrukce komunikací pro pěší a 

cyklisty propojujících jednotlivá sídla včetně 

projektové přípravy 

Vytvoření systému veřejné dopravy do turisticky 

atraktivních lokalit v centrální Šumavě 

Zpracování koncepcí a studií 

Podpora regionální veřejné dopravy 



Zlepšení stavu technické infrastruktury Výstavba a modernizace rozvodných sítí a 

související infrastruktury (Vodovody, Kanalizace, 

teplovodní sítě a další) včetně projektové přípravy 

Zlepšení stavu veřejných prostranství Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství 

Výstavba a rekonstrukce technického zázemí obcí 

pro uskladnění techniky na údržbu veřejných 

prostranství 

Komplexní revitalizace veřejných prostranství 

v extravilánech a intravilánech obcí včetně 

projektové přípravy 

Podpora výsadby původních rostlinných druhů na 

veřejných prostranstvích v intravilánech obcí 

Zavádění informačních systémů 

Zpracování koncepcí a studií 

Podpora zapojování veřejnosti do plánování a 

realizace úprav veřejných prostranství 

Záchrana kulturního dědictví regionu Obnova a využití drobných sakrálních staveb a 

prvků v krajině 

Obnova a využití kulturních památek regionu 

včetně neregistrovaných 

Zpracování koncepcí a studií 

Zlepšení občanské vybavenosti a služeb Výstavba a rekonstrukce zázemí pro volnočasové 

aktivity, sport a kulturu pro všechny věkové 

kategorie 

Podpora podnikatelských aktivit v oblasti kultury a 

sportu 

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit 

v ubytování a gastronomii směřujících ke 

zkvalitnění služeb 

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve 

službách (kadeřník, pedikúra,…) 

Zkvalitnění bytového fondu 

Zlepšení služeb a nabídky cestovního ruchu Podpora aktivit směřujících ke zlepšení základní 

infrastruktury cestovního ruchu v chráněných 

oblastech (toalety, občerstvení a další) 

Budování, rekonstrukce a údržba cyklostezek a 

stezek pro pěší včetně projektové přípravy 



Podpora podnikatelských záměrů vytvářejících 

nabídku vnitřních aktivit pro období nepřízně 

počasí 

Rozšíření nabídky aktivit v cestovním ruchu mimo 

přírodní a kulturní bohatství regionu (například 

zážitková turistika) 

Zázemí pro cykloturistiku (například půjčovny a 

opravny kol a koloběžek) 

Podpora průvodcovských služeb 

Podpora vytváření balíčků cestovního ruchu 

(například vycházky s příběhem) 

Zavádění integrovaných informačních a 

rezervačních elektronických systémů 

Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

Investice do vybavení pro pořádání kulturních a 

společenských akcí 

Podpora pořádání společenských a kulturních akcí 

 

Pracovní skupina příroda a krajina 

 

 

Strategický cíl  

Udržení a zlepšení stavu přírodního bohatství a životního prostředí 
 

Specifický cíl Opatření  

Ochrana životního prostředí Podpora ekologické a alternativní veřejné dopravy 

Podpora obnovitelných zdrojů energie 

Podpora vzdělávacích programů pro podnikatele 

v oblasti nakládání s odpady a energetických úspor 

Podpora vzdělávacích programů pro veřejnost 

v oblasti ochrany životního prostředí (třídění 

odpadu, topení nevhodnými topivy a podobně) 

Podpora efektivního nakládání s odpady (likvidace, 

využití) 

Podpora efektivnějšího nakládání s energiemi 

Podpora podnikatelských aktivit v oblasti 



obnovitelných zdrojů energie a ekologické 

energetiky 

Podpora alternativních řešení v oblasti čištění 

odpadních vod (ČOV v místních částech obcí, 

kořenové čističky, …) 

Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

Vyhledávání nových zdrojů vody 

Podpora revitalizace vodních toků 

Vzdělávání zemědělců ve směru potravinové 

produkce (původní místní odrůdy a plodiny) 

Podpora EVVO ve všech oblastech lidské činnosti 

Podpora tvorby analytických podkladů pro 

pozemkové úpravy ve vazbě na nakládání s vodou 

Podpora tvorby územně energetických koncepcí 

Podpora krajinářského plánování v rámci územních 

plánů 

Podpora projektů a programů zaměřených na 

prostupnost krajiny 

Podpora obnovy a údržby architektury v krajině 

 

Pracovní skupina sociální oblast a školství 

 

Strategický cíl  

Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu 
 

Specifický cíl Opatření  

Zkvalitnění sociálních služeb Podpora terénních sociálních služeb  

Podpora denních stacionářů pro seniory – 

odlehčovací služba, centra denních služeb (bez 

podmínky registrace sociální služby) 

Podpora pobytových služeb pro seniory 

Podpora terénních služeb pro seniory 

Výstavba a rekonstrukce malometrážních bytů pro 

seniory 

 Podpora chráněného bydlení 



Zvýšení úrovně vzdělanosti Podpora programů a projektů zaměřených na 

komunikaci, spolupráci, snášenlivost, řešení 

konfliktů a šikany, drogovou prevenci, sociální 

výchovu, sexualitu (pro žáky, pedagogy, rodiče, 

uživatele sociálních služeb a další cílové skupiny) 

Výstavba a rekonstrukce budov školských zařízení a 

zařízení předškolní výchovy 

Investice do vybavení školských zařízení a zařízení 

předškolní výchovy (třídy, učebny, školní kuchyně, 

školní družiny, IT) 

Výstavba a rekonstrukce budov středisek volného 

času 

Investice do vybavení středisek volného času 

Podpora mimoškolních aktivit pro děti a mládež 

(včetně neorganizovaných aktivit) 

 

 

 


