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

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ekoregion Úhlava (SCLLD) je dokumentem, který 

vznikl s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný rozvoj území MAS. Dokument vznikal metodou práce s 

místní komunitou. Do přípravy strategie rozvoje území byli zapojeni místní aktéři z veřejného, 

soukromého i neziskového sektoru a z řad veřejnosti, tedy na základě principu “zdola-nahoru”. Jde o 

ucelený rozvojový dokument, vztahující se na celé území působnosti MAS. SCLLD je koncipována s 

ohledem na místní potřeby a potenciál, definuje priority rozvoje území působnosti MAS a je postavena 

na spolupráci všech  aktérů v území. 

 

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

Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava zahrnuje katastry 13 obcí, které tvoří kompaktní území na 

jihozápadě Čech při hranici České republiky se Spolkovou zemí Německo v oblasti Šumavy. Na území 

žilo k 31.12.2019 celkem 13 723 obyvatel, více než třetina z nich žila v Nýrsku, největším městě 

v území.  Většina obyvatel (75%) žije ve 4 městech v území (Janovice nad Úhlavou, Strážov, Železná 

Ruda a Nýrsko), v 5 obcích žije méně než 500 obyvatel. V následující tabulce je uveden seznam obcí 

MAS Ekoregion Úhlava a počet obyvatel v nich  k 31. 12. 2019. 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Ekoregion Úhlava, z. s. 

Název obce Kód obce 
NUTS4/LAU1 

(okres) 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2019 

Rozloha (km2) 

Bezděkov 555801 Klatovy 918 14,92 

Čachrov 555941 Klatovy 506 88,23 

Dešenice 556041 Klatovy 706 31,36 

Hamry 578240 Klatovy 122 36,89 

Chudenín 556386 Klatovy 611 75,85 

Janovice nad Úhlavou 556394 Klatovy 2 302 28,48 

Klenová 541851 Klatovy 110 4,21 

Modrava 542148 Klatovy 78 81,64 

Nýrsko 556831 Klatovy 4 929 31,54 

Prášily 556084 Klatovy 154 112,33 

Srní 557111 Klatovy 224 33,47 

Strážov 557137 Klatovy 1 420 35,71 

Železná Ruda 557 528 Klatovy 1 643 79,76 

CELKEM   13 723 624,39 
Zdroj: Data ČSÚ, pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas , demografické 
údaje, vše o území https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=; data k 31.12.2019 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

MAS Ekoregion Úhlava se nachází na Šumavě na hranici České republiky a Spolkové republiky 

Německo, konkrétně Spolkové země Bavorsko, v jihozápadní části Plzeňského kraje. Jedná se o 

příhraniční území, které bylo před rokem 1989 součástí území vojenské ochrany státní hranice. Přesto, 

že dnes jsou hranice již otevřené a situace obcí se v mnohém zlepšila, celé území vykazuje v mnoha 

ohledech společné rysy. Jde o  podhorskou až horskou příhraniční oblast, která si převážně zachovává 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w
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svůj původní krajinný ráz.  Na území převažují přírodně bohatá území, která jsou předmětem ochrany 

přírody. Jde zároveň o oblast nadprůměrně zalesněnou s typickými horskými loukami. Převažuje zde 

zemědělská činnost – většinou ne intenzivní, ale taková, která zohledňuje ochranu přírody.  Zároveň je 

pro území určující, že jde o jednu z významných turistických destinací v rámci ČR, která je vyhledávaná 

jak k letní, tak zejména k zimní rekreaci.  Na území jsou především malé obce s nižším počtem trvale 

žijících obyvatel,  hustota obyvatel v území je nízká. Typickým problémem je odliv obyvatel z území do 

větších měst a stárnutí populace. Z předchozích faktů je zřejmé, že obce na území MAS Ekoregion 

Úhlava řeší obdobné problémy, mají společné zájmy i potřeby, které musí řešit  a proto je logické jejich 

sdružení do MAS.  

Celková rozloha území působnosti MAS Ekoregion Úhlava k 31.12.2019 činí 624,4 km2, ke stejnému 

datu žilo na území 13 723 obyvatel. Jedná se o řídce osídlený region, hustota je 21,36 obyvatel na km2  

a obyvatel v území navíc dlouhodobě ubývá. Od roku 2010 poklesl počet obyvatel o 756 (o více než 

5%). Průměrný věk obyvatel na území MAS je 42,3 let, což je méně než odpovídá krajskému (42,8 let) 

a celorepublikovému průměru (42,5 let). Populace zde postupně stárne, průměrný index stáří je 

122,85. To znamená, že je v populaci vyšší počet obyvatel starších 65 let než dětí do 15 let. Přesto jde 

o nižší index stáří než je celokrajský (130,5) i celorepublikový průměr (124,6).  

Na území MAS je vyšší procento obyvatel s nižším vzděláním (základním a středním bez maturity) a 

naopak nižší procento vysokoškolsky vzdělaných obyvatel než je průměr kraje nebo celorepublikový. 

Na území MAS je v obcích dostatečná infrastruktura i poměrně dobrá dostupnost základního a 

předškolního vzdělávání, chybí však jakékoliv vyšší vzdělání. Střední školy a odborná učiliště jsou 

dostupná v Klatovech a Sušici, vyšší vzdělání pak nejblíže v Plzni.  

Významnou roli má v území příhraniční poloha regionu a přeshraniční vztahy. Po dlouhou dobu bylo 

území omezováno bariérou železné opony, díky čemuž trpělo území značnou podinvestovaností 

prakticky ve všech oblastech. To se sice po roce 1989 změnilo, přesto je touto situací území dodnes 

ovlivněno. Přeshraniční vztahy se ale po roce 1989 výrazně zlepšily. Zástupci samosprávy a Ekoregion 

Úhlava již koncem devadesátých let úspěšně vybudovali těsné přeshraniční partnerství s příhraničními 

bavorskými obcemi a v rámci Akčního sdružení Královský hvozd úspěšně dokončily společnou 

přeshraniční strategickou koncepci rozvoje území. 

MAS Ekoregion Úhlava se navíc nachází v oblasti, která si zachovává dodnes svůj původní krajinný ráz. 

Najdeme zde významné přírodní bohatství ve formě kvalitních podzemních vod a zachovalého 

přírodního prostředí. Region leží částečně v oblasti Národního parku Šumava a v jihovýchodní části 

Ekoregionu se rozkládá Chráněná krajinná oblast Šumava (CHKOŠ). Její hranice vede přes katastrální 

území obcí Chudenín, Nýrsko, Dešenice, Strážov a Čachrov.  

I samotný název MAS, který nese jméno hlavního vodního toku, odráží vědomí významu území z 

hlediska ochrany životního prostředí, a to především kvality vod. Území je zahrnuto do chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a na řece Úhlavě v blízkosti města Nýrsko byla vybudována 

vodárenská nádrž jako zdroj pitné vody (úroveň kvality kojenecké vody) pro okres Klatovy, Domažlice 

a perspektivně i centrální oblast Plzeňského kraje.  

Prakticky celé území je turisticky atraktivní zejména díky svému přírodnímu charakteru, většina obcí 

MAS leží v CHKO Šumava a je zajímavá jak pro letní turistiku (pěší, cyklo) tak i pro zimní (lyžování, 

snowboarding, běžecké lyžování). Také kulturně je oblast zajímavá a je zde mnoho atraktivit, 

historických (hrad Klenová) nebo technických památek (Antýgl, Čeňkova pila). V území je kladen důraz 
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zejména na měkkou turistiku a tomu je přizpůsobena i infrastruktura, kterou je potřeba stále udržovat, 

obnovovat  a dovybavovat (cyklostezky, pěší turistické trasy, trasy pro běžecké lyžování). 

V území převažuje zemědělská a lesnická činnost, význam z hlediska ekonomického má i turistický 

ruch a služby s ním spojené.  Nezaměstnanost je zde poměrně nízká i z důvodu blízkosti Spolkové 

republiky Německo, kam mnoho obyvatel dojíždí za prací. Průměrné příjmy a zejména důchody 

obyvatel jsou s ohledem na převažující ekonomickou činnost (zemědělství, lesnictví, služby) i z důvodu 

převažujícího nižšího vzdělání naopak spíše nižší.  To s sebou nese sociální problémy a o něco vyšší 

míru zadlužení obyvatel v území, přestože lze říci, že se v jednotlivých obcích tato míra liší. 

V obcích regionu probíhalo na podzim dotazníkové šetření, které se zaměřilo na to, jak se žije 

obyvatelům území. Z území působnosti MAS se jí zúčastnilo 94 respondentů z Nýrska, Čachrova, 

Dešenic, Janovic nad Úhlavou a  Strážova. Šetření probíhalo od 1. 10. do 31. 12. 2020. Většina 

respondentů (80,7%) je se životem v regionu spokojena, oceňují zejména přírodu a krajinu, ve větších 

městech i dostupnost služeb a vybavenost nebo zdravotnickou péči, v menších obcích je pak naopak 

problémem nedostatečná infrastruktura a dopravní obslužnost obcí,  zejména o víkendech a svátcích. 

Největším problémem je dostupné bydlení a bezbariérovost území a budov. Také pracovních 

příležitostí by obyvatelé uvítali více. Respondenti vnímají, že není v regionu dostatek služeb pro 

seniory, chybí podpůrné služby pro nezaměstnané a lidi s finančními problémy, v exekucích, ale i 

podporné služby pro rodiny pečující o své zdravotně postižené členy a seniory a psychologové. 

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Identifikace MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 

Název:                     Ekoregion Úhlava z.s. 
Sídlo:                         Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
Statutární zástupce:   Město Strážov, zastoupené Ing. Josefem Rouskem, předseda 
IČ:                             26989662   
Manažer:  Tomáš Havránek 
www stránky:      http://www.ekoregion-uhlava.cz/ 
Lokalizace:      Plzeňský kraj, okres Klatovy 
NUTS II:  Jihozápad 
Vymezení území:     vymezeno katastrálními územími 13 obcí 
Počet členů:     24 členů (údaj k 1.1.2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekoregion-uhlava.cz/
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Obrázek 1 Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava, z. s. 
Zdroj: vlastní šetření, 
QGIS, ČÚZK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava, z. s.  v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3  

 
Zdroj: vlastní šetření, QGIS, ČÚZK 
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1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava splňující parametry programu LEADER+ byla vytvořena v 

lednu 2005. Sdružuje zástupce místní samosprávy, podnikatele v oblasti cestovního ruchu a místní 

neziskové organizace.  

Příprava na vytvoření MAS probíhala již od roku 2003, kdy vznikla  pracovní skupina skládající se ze 

zástupců samosprávy a podnikatelů.  

Na základě rozhodnutí, ke kterému došlo při jednáních zástupců samosprávy, podnikatelů i NNO v roce 

2004, byla formalizována fungující pracovní skupina a oficiálně vznikla MAS Ekoregion Úhlava, která se 

následně zapojila  do programů typu LEADER. Všichni účastníci jednání se shodli na tom, že formalizace 

skupiny může přispět k prohloubení spolupráce započaté před více než dvěma lety a jsou připraveni 

nést zodpovědnost za činnost MAS a realizaci jejích strategických cílů. Dne 19.1. 2005 proběhlo 

ustavující valné shromáždění členů občanského sdružení Ekoregion Úhlava. 

Na svoji činnost získala MAS dotaci z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, 

opatření 2.1. (Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.4. Rozvoj 

venkova, podopatření typu LEADER+, investiční záměr Osvojování schopností). Zároveň MAS Ekoregion 

Úhlava uspěla s žádostí o poskytnutí dotace v programu LEADER ČR 2006. Během realizace záměru 

MAS bylo podpořeno pět projektů s celkovými náklady na realizaci 4 853 804,- Kč.  

V rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013 bylo následně podpořeno  38 projektů na  území MAS. 

Na tyto projekty bylo alokováno 14 085 572 Kč. 

V prosinci 2015 získala MAS Ekoregion Úhlava  Osvědčení o standardizaci, následně podala žádost o 

podporu integrované strategie zpracované na základě komunitního projednání v území (schválena 10. 

3. 2016). Od roku 2019 Ekoregion Úhlava realizuje projekt s registračním číslem 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009704 . Obsahem projektu je animační a administrační zajištění 

realizace SCLLD MAS Ekoregion Úhlava pro programové období 2014 - 2020. Projet je určen na podporu 

oprávněných konečných žadatelů předkládajících žádosti o dotaci v jednotlivých výzvách MAS. 

Klíčovými aktivitami projektu je vyhlašování výzev, výběr žádostí k podpoře, administrace SCLLD a 

projektů konečných žadatelů vůči řídícím orgánům a animace škol a školských zařízení. Cílem projektu 

je zlepšení kvality života v území působnosti MAS. Projekt je realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 a 

je podpořen příspěvkem Evropské unie ve výši 7 346 255 Kč. 

Na základě schválené strategie umožňila MAS žadatelům na svém území ve stávajícím programovém 

období (2014–2020) čerpat prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu 

(17 299 252 Kč), Programu rozvoje venkova (29 609 118 Kč), Operačního programu Zaměstnanost 

(10 000 000 Kč). 

MAS v také realizuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II SO ORP Klatovy, s registračním 

číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011066, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

s rozpočtem 11 924 155,60 Kč. 

Území působnost MAS v programovém období 2014–2020 zahrnuje 7 obcí, 2 městyse a 4 města a ani 

v období 2021–2027 se oproti období 2014–2020 nemění. 
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Všechny aktivity MAS jsou otevřeny široké veřejnosti a místní obyvatelstvo je zapojováno do její 

činnosti prostřednictvím účasti na jednání orgánů MAS a rovněž ve fázi tvorby a realizace SCLLD. MAS 

je otevřená všem, kdo mají zájem na smysluplném rozvoji daného území, kde Ekoregion Úhlava působí. 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

 

Z důvodu omezení osobních kontaktů v době pandemie nemoci covid 19 v letech 2020 a 2021 byly 
aktivity MAS v ohledu osobních rozhovorů se zainteresovanými organizacemi i jednotlivci významně 
omezeny. Přesto se pracovníkům MAS podařilo provést individuální rozhovory se zástupci většiny 
samospráv v území MAS v souvislosti se získáváním jejich souhlasu s realizací SCLLD 21+ na jejich území 
v rámci procesu standardizace. Jejich výstupem byl záznam ve formě dotazníku, který zahrnuje 
podklady pro analýzu rozvojových potřeb území a také přehled projektových záměrů obcí. V rámci 
komunitního plánování sociálních služeb proběhlo také dotazníkové šetření „Jak se vám žije na 
Klatovsku“, do kterého se zapojili také respondenti z území MAS, rovněž výstupy z tohoto šetření byly 
použity při tvorbě tohoto strategického dokumentu. 

Veřejné projednání finálního návrhu tohoto dokumentu proběhlo 17. 6. 2021. Pozvánka na něj byla 
zveřejněna na internetových stránkách MAS a rozeslána na kontaktář MAS. 

 

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území 
působnosti MAS  

9. 9. 2020 – 23. 9. 2020 

Anketní šetření v rámci KPSS ORP KLatovy        1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 

Veřejné projednání návrhu strategie  17. 6. 2021 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Relevantní dokumenty prokazující výše uvedené skutečnosti jsou vloženy jako samostatná příloha 
příslušné žádosti v MS 2014+. 

 
 
 
.  
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

V této kapitole identifikujeme aktuální rozvojové potřeby území působnosti MAS Ekoregion Úhlava, 
z.s.  při zohlednění rozvojového potenciálu území. Při jejich identifikaci jsme vycházeli z analýzy 
stávající situace v území a z těchto potřeb  vychází nastavení Strategického rámce SCLLD.  

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byla projednána dne 17.6.2021. 

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb území  

Rozvojová potřeba  Popis potřeby pro rozvoj území  

A. Rozvoj  infrastruktury 
obcí 

 

Na území MAS se nachází především menší obce. Přes veškerou 
snahu, se potýkají s tím, že  nemají dostatek financí na zajištění 
veškeré kvalitní  infrastruktury v obci v takovém rozsahu, který 
považují za potřebný. Postupně se situace zlepšuje, přesto je stále 
prostor pro zlepšování a zkvalitňování infrastruktury v obcích. 
Zejména jde o infrastrukturu technickou, revitalizaci a rozvoj 
veřejných prostranství, chátrajících objektů a budov a dalších 
prostor pro kulturu a společenské aktivity. Naplnění rozvojové 
potřeby A a dílčích potřeb A1 – A4 přispěje ke zvýšení atraktivity 
území MAS pro trvalé bydlení, cestovní ruch a ke zvýšení kvality 
života místních obyvatel. 

A1 Zlepšení stavu a 
rozvoj  technické 
infrastruktury 

Přestože se situace, co se týká technické infrastruktury, postupně 
zlepšuje, v území se nacházejí místa a obce, kde není zajištěno 
pokrytí rozvodných sítí a související infrastruktury (vodovody, 
kanalizace, teplovodní sítě, plyn, datové sítě a další). Přes 
postupné odkanalizování obcí, v některých obcích stále 
kanalizace a napojení na ČOV chybí nebo není dostatečně kvalitní, 
či je zastaralá. S ohledem na udržení a zlepšování kvality životního 
prostředí a zlepšení životního komfortu obyvatel by bylo vhodné 
postupně zajistit, co nejlepší pokrytí těmito sítěmi. Zavedení plynu 
chybí ve více než polovině obcí. Zároveň je potřeba stávající síť 
udržovat a v některých případech revitalizovat.  

A2 Revitalizace a 
rozvoj veřejných 
prostranství 

Kvalitní veřejná prostranství jsou důležitým prvkem udržitelného 
rozvoje každé obce. V prakticky každé obci jsou veřejné plochy, 
které  potřebují nějakou formu zásahu, ať už jde o nový přístup 
k území nebo údržbu či revitalizaci plochy. Většina z obcí v území 
má navíc potřebu a zájem zkvalitňovat veřejná prostranství v obci 
a to jak s cílem zkvalitnit život svých občanů, tak i s ohledem na 
případné návštěvníky. Obce vnímají důležitost revitalizace a 
dlouhodobé údržby svých veřejných prostranství jak 
v extravilánech, tak i intravilánech obcí (parky, prostory v obci, 
venkovní hřiště, prostory pro veřejně dostupné volnočasové 
aktivity). Některé obce postrádají kvalitní techniku na údržbu 
prostranství a technické zázemí pro její uskladnění. V mnoha 
obcích je vnímána potřeba nové výsadby zeleně a revitalizace 
stávající.  

A3 Revitalizace a 
rekonstrukce 

Na území MAS nejsou žádné průmyslové a rozvojové zóny. Lze zde 
však najít objekty bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou a v 
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chátrajících objektů a 
budov 

Nýrsku, které by bylo vhodné revitalizovat. Areál v Janovicích nad 
Úhlavou je nyní využíván z 60%, areál v Nýrsku na intenzivnější 
využití teprve čeká. V obcích je také řada objektů zemědělských 
(hospodářských), které nejsou využívány a mnohde chátrají. Totéž 
lze říci i o některých budovách. Také veřejné budovy, budovy 
obecních úřadů mnohde dosud nevyhovují stávajícím 
požadavkům (bezbariérovost, energetická náročnost). 

A4 Revitalizace 
infrastruktury pro 
kulturně společenské 
aktivity a sport 

Celkově lze v regionu nalézt zázemí či zařízení pro běžné 
společenské a kulturní  aktivity. V malých obcích je ale 
pochopitelně situace horší než ve větších centrech. Kulturní a 
sportovní aktivity v malých obcích jsou zajištěny především 
prostřednictvím sborů dobrovolných hasičů a organizacím 
Tělocvičné jednoty Sokol a díky jejich zázemí. Tato oblast je velmi 
důležitá pro zajištění kvality života obyvatel v obcích, je jedním 
z faktorů, který napomáhá minimalizovat odliv zejména mladých 
obyvatel z malých obcí. Obce v území mají potřebu revitalizovat 
především již stávající objekty v obcích a případně je dovybavit 
(kapličky, sakrální památky, kulturní domy, knihovny, prostory 
pro spolkovou činnost), ale i budovat nové spíše venkovní prostory 
(sportoviště, koupaliště, dětská hřiště) a zajistit je dostatečným 
vybavením. 

B. Zlepšení  dopravy v 
regionu 

V území působnosti MAS průběžně dochází k investicím do 
dopravní infrastruktury. Přesto stav komunikací není zcela dobrý 
a to zejména na silnicích nižší třídy, potřeba je hlavně zlepšit jejich 
údržbu (technický stav vozovky, údržba příkopů, jejich 
odvodnění).  V menších obcích chybí mnohdy chodníky pro pěší a 
obce postrádají i trasy pro pěší mezi obcemi, také zajištění 
bezpečných přechodů a přechodových míst. Infrastruktura pro 
cyklodopravu (cyklostezky) má poměrně hustou síť, kterou je ale 
potřeba stále udržovat. Zároveň vybavení cyklostezek, mobiliář 
mnohde není dostatečné, chybí bezpečná stání pro kola (např. 
u úřadů, atraktivit, autobusových zastávek i vlakových stanic). 
Problematický je i bezbariérový přístup pro cyklisty a pěší 
k železniční stanici, který komplikuje využití této formy veřejné 
dopravy. Železniční i autobusové zastávky nejsou vždy dostupné 
po chodníku, někde chybí osvětlení případně i  přístřešky. 
Investice do zvýšení bezpečnosti dopravy mohou zlepšit  
prostupnost samotných obcí i jejich širšího okolí. Je potřeba snížit 
zatížení území individuální automobilovou dopravou, zpřístupnit 
veřejnou dopravu osobám s omezením pohybu, zvýšit atraktivitu 
cyklo, pěší a veřejné dopravy a umožnit tak lepší dostupnost 
území pro širší cílové skupiny obyvatel i návštěvníků. Naplnění 
rozvojové potřeby B a dílčích potřeb B1 – B3 zvýší kvalitu 
infrastruktury pro osobní, nákladní i veřejnou dopravu, její 
bezpečnost a zlepší dopravní dostupnost a obslužnost území MAS.  

B1 Rozvoj a 
revitalizace 
cyklostezek a tras pro 
pěší 

Hustota cyklostezek i tras pro pěší turistiku je v území poměrně 
dobrá, chybí spíše spojnice pro pěší a cyklo mezi obcemi. Výstavba 
a rekonstrukce komunikací pro pěší a cyklisty propojujících 
jednotlivá sídla včetně projektové přípravy je pro obce mnohdy 
nedosažitelná z obecních rozpočtů. V případě turistických tras 
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(pro pěší a cyklo) je na většině míst potřeba zajistit spíše jejich 
zkvalitnění (technickou údržbu, revitalizaci) a rozšířit jejich 
vybavení (odpočinková místa, stání pro kola, bezbariérové sjezdy, 
odpadkové koše…), které mnohde chybí. 

B2 Rozvoj a údržba 
dopravní infrastruktury 
s důrazem na 
bezpečnost 

V některých obcích v území chybí stále chodníky a také přechody 
nebo přechodová místa a jejich značení, případně bezbariérové 
chodníky.  U některých silnic a místních komunikací existují 
nebezpečné úseky, křižovatky, chybí bezpečnostní prvky. Silnice 
nižší třídy se potýkají s technickým stavem vozovek a je zde 
potřeba zintenzivnit opravu a údržbu místních komunikací, ale 
také doplnit či zrekonstruovat doprovodnou infrastrukturu 
(chodníky, parkoviště, stání, příkopy, mosty, propustky, 
bezpečnostní prvky a další). 

B3 Rozvoj veřejné 
dopravy v regionu 

Území MAS  se nachází většinou v CHKO Šumava nebo i v NP 
Šumava, má velkou přírodní hodnotu, kterou je potřeba chránit, 
minimálně zatěžovat znečištěním. Zároveň je toto území 
atraktivní pro turistiku a to jak v zimním tak i v letním období a je 
turisty hojně navštěvováno. V oblasti veřejné dopravy nyní patří 
do systému Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který 
funguje od 1. 7. 2020, což je přínosem zejména pro příjezd do 
území zvenčí a také pro obyvatele a zlepšení jejich dojezdu do škol 
a práce. Zároveň ale doposud platí, že některé obce jsou v území 
hůře dostupné veřejnou dopravou, hlavně o víkendu a svátcích 
nebo ve večerních hodinách. Pro místní měkkou turistiku (cyklo, 
pěší, běžky) by bylo přínosem vytvoření systému veřejné dopravy 
do turisticky atraktivních lokalit v centrální Šumavě, který dosud 
chybí, a podpora místní veřejné dopravy. 

C. Zlepšení a podpora 
rozvoje služeb a 
občanské vybavenosti 

Občanská vybavenost, služby a jejich dostupnost jsou důležitým 
faktorem pro kvalitu života obyvatel obcí. V území je zastoupena 
nerovnoměrně, zatímco ve větších městech (Nýrsko, Železná 
Ruda) je dostatečná, v malých obcích většinou částečně či úplně 
chybí. Stejná situace je i v oblasti aktivit ať už pro místní obyvatele 
či pro návštěvníky území. Naplnění rozvojové potřeby C a dílčích 
potřeb C1 – C4 přispěje ke zlepšení kvality života místních 
obyvatel a zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky 
prostřednictvím zlepšení infrastruktury pro spolkové, kulturní, 
volnočasové a sportovní aktivity, zkvalitnění o rozšíření spektra 
služeb a péče o bytový fond. 

C1 Rozvoj kulturně-
sportovních aktivit 

V regionu MAS lze najít zázemí či zařízení pro všechny běžné 
sportovní aktivity. V malých obcích je pochopitelně situace horší 
než ve větších centrech. Kulturní a sportovní aktivity v malých 
obcích jsou zajištěny především prostřednictvím sborů 
dobrovolných hasičů a organizacím Tělocvičné jednoty Sokol, 
seniorským organizacím případně díky obcím a díky jejich zázemí. 
Tyto organizace nemají obvykle příliš prostředků, proto mají obce 
zájem podporovat jejich činnost a jednotlivé aktivity, ať už 
z oblasti sportu nebo kultury (pro děti i dospělé) podpořit a 
vytvořit pro jejich realizaci kvalitní podmínky.  
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C2 Rozvoje služeb a 
rozšíření jejich spektra 

Z hlediska dostupnosti a kvality služeb jsou podmínky v 
jednotlivých obcích MAS diametrálně odlišné. Subjekty, které 
vytvářejí základní nabídku služeb v regionu, se koncentrují spíše 
do větších center v regionu (Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, 
Železná Ruda). Základní obchodní infrastruktura naopak 
prakticky chybí v obcích Čachrov, Klenová, Hamry a Chudenín. 
Podpora rozvoje základní obchodní infrastruktury v menších 
obcích (potraviny, drogerie, obchody) a ve všech obcích podpora 
podnikatelských aktivit ve službách (opravny, kadeřník, 
pedikúra,…), aktivit v ubytování a gastronomii směřujících ke 
zkvalitnění služeb, služeb pro místní obyvatele i pro udržitelný a 
přírodu nezatěžující cestovní ruch  (půjčovny sportovních 
pomůcek, servisní služby…) je tak jednou z potřeb obcí. Služby a 
obchody jsou důležité jak pro místní obyvatele, tak i pro 
návštěvníky regionu a podporu turistiky. Samostatnou kapitolou 
v této rozvojové potřebě je činnost jednotek požární ochrany, kde 
je neustále třeba obnovovat a zkvalitňovat jejich zázemí a 
vybavení. 

C3 Zkvalitnění a rozvoj 
bytového fondu 

Bydlení a nedostatek dostupných bytů, je pro obyvatele v území 
jedním z větších problémů. S narůstající cenou nemovitostí je 
z řad obyvatel, zejména mladých rodin a seniorů, také velký zájem 
o obecní byty. Mimo Železné Rudy, kde přibývá dost bytů i když 
často pro rekreaci a dlouhodobý pronájem, nebo Nýrska a 
Strážova, v obcích byty příliš nepřibývají. Převažuje výstavba 
rodinných domů, což je u menších obcí logické. Zájem je proto i o 
zajištění nových ploch pro výstavbu. V některých obcích již na 
zájem obyvatel reagovali (Strážov, Nýrsko) jinde tyto plochy 
chybí. Navíc je v jednotlivých obcích většina stávajících bytových 
domů postavena již před rokem 1990 a tak nejsou často v příliš 
dobrém technickém stavu a nevyhovují dnešním standardům 
zejména, co se týče energetické náročnosti. Je potřeba je 
rekonstruovat a postupně tak zkvalitňovat bytový fond v obcích.  

C4 Zkvalitnění spolkové 
a kulturní činnosti a její 
infrastrukutry 

Spolková činnost je v jednotlivých obcích na území MAS velmi 
bohatá. Podílejí se na ní nejčastěji dobrovolní hasiči, jejichž 
sdružení existují prakticky ve všech obcích a často organizují další 
aktivity pro zpestření života občanů obcí (zábavy, plesy a 
společensko-kulturní a tradiční obecní akce -masopust, máje, 
dětské dny) nebo i sportovní turnaje.  Dalšími spolky, které působí 
v mnoha obcích regionu, jsou myslivecká sdružení, sdružení 
zaměřená na sportovní činnosti jako tělovýchovné jednoty, sokoly 
či přímo kluby zaměřené na konkrétní sport nebo kulturně 
společenské spolky (divadlo, obnova památek). Často bývají 
„tmelícím“ prvkem v obci, pořádají mnoho akcí  a přispívají tak k 
životu obce jako komunity. Právě spolková činnost je často 
spolutvůrcem  života a atmosféry obce. Je v zájmu obcí tuto 
činnost podporovat, stejně jako spoluúčast spolků, ale i 
jednotlivých obyvatel na dění a rozhodování v obci. Většina spolků 
má minimum prostředků na svou činnost a z velké míry stojí na 
dobrovolnictví členů. Jejich vybavení je nedostatečné a prostory 
pro činnost a přípravu i realizaci aktivit někdy chybí nebo nejsou 
v dobrém stavu a je potřeba je zrekonstruovat, nebo minimálně 
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zafinancovat jejich údržbu. Podpora spolků, jejich činnosti a 
zajištění potřebného vybavení pro jejich činnost je pro obce 
důležitá. 

D. Rozvoj a zkvalitnění 
sociálních a 
podpůrných služeb 

Nabídka sociálních služeb je v regionu omezená, území je rozsáhlé 
a málo hustě osídlené a dostupnost služeb je mnohdy složitá. 
Nejvíce zde chybí podpůrné služby pro pečující osoby, služby 
zaměřené na pomoc při zadlužení, ale i drogovou prevenci. Území 
postupně stárne a do budoucna, ale již i nyní roste poptávka po 
službách pro seniory.  Podle obyvatel území je největším 
problémem dostupné bydlení a bezbariérovost území a budov. 
Vnímají, že není v regionu dostatek služeb pro seniory, chybí 
podpůrné služby a programy pro nezaměstnané a lidi s finančními 
problémy, v exekucích, ale i podpůrné služby pro rodiny pečující o 
své zdravotně postižené členy a seniory a psychologové. Někteří 
obyvatelé také poukazují na zhoršování mezilidských vztahů a 
problematické chování některých lidí, zvlášť mladých (drogy, 
konflikty, vztahy). Z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb v 
rámci KPSS (2020) pak vyplynulo, že vnímají nedostatečnou 
kapacitu u azylových domů, domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem. Nedostačující je kapacita osobní asistence, 
pečovatelských  i odlehčovacích služeb. Naplnění rozvojové 
potřeby D a dílčích potřeb D1 – D2 přispěje k vyšší kvalitě života 
místních obyvatel prostřednictvím zlepšení infrastruktury a 
zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb. 

D1 Zlepšení nabídky 
sociálních a 
podpůrných služeb 

Situaci v oblasti sociálních služeb mapuje v celém ORP Klatovy, 
kam území patří, Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS). 
V době přípravy tohoto dokumentu probíhalo zpracování nového 
plánu na Klatovsku a to pro období 2023-2025, které by mělo 
navrhnout, co je v území potřeba. Přímo na území MAS existuje 
jen poměrně úzká síť sociálních služeb. Lidé využívají hlavně služby 
z okolních regionů, zejména s vazbou na Klatovy, Sušici a návazně 
Plzeň. Mnoho služeb je poskytováno organizacemi z Klatov nebo 
Plzně, které do území zajíždí v případě potřeby. Nejlépe je 
zajištěna pečovatelská služba (Nýrsko, Janovice nad Úhlavou). 
V Nýrsku funguje komunitní centrum a v Bystřici nad Úhlavou je 
Domov pro osoby se zdravotním postižením. Za potřebnou je 
považována 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), podpora programů na oddlužení, finanční poradenství. 
Z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb v rámci KPSS (2020) 
vyplynulo, že vnímají nedostatečnou kapacitu u azylových domů, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. 
Nedostačující je kapacita osobní asistence, pečovatelských  i 
odlehčovacích služeb. Chybí i další služby pro seniory od terénních, 
a ambulantních po pobytové jako osobní asistence, podpůrné 
služby pro pečující osoby (seniory či OZP), služby paliativní péče či 
denní stacionář.   
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D2 Rozšíření a 
zkvalitnění  
infrastruktury 
sociálních a 
podpůrných služeb 

S ohledem na stárnutí populace, které je v území výraznější, mají 
obce zájem řešit hlavně právě služby a bydlení pro seniory. 
Problém je zejména dostupné bydlení. Pro seniory chybí 
malometrážní byty s dostupnou pečovatelskou službou či 
podporou  či denní stacionář. Některé služby v území jsou, ale bylo 
by potřeba je rozšířit a podpořit jejich vybavení či zajistit zázemí, 
prostory. V území chybí také infrastruktura pro další služby. 

E. Zkvalitnění  
vzdělávání 

V území je dostatek mateřských a základních škol, jejich 
rozmístění v území je dostatečné a dostupnost víceméně také. Je 
zde 9 MŠ a 10 ZŠ, z nichž 5 má jen I. stupeň, a 1 ZUŠ v Nýrsku, 
s pobočkami v Železné Rudě, Janovicích nad Úhlavou a Běšinech. 
Kapacita ZŠ i MŠ není prozatím naplněna a pro potřeby území 
stačí. Chybí zde však jakákoliv forma vyššího vzdělání než je 
základní. Nejblíže je střední vzdělání zastoupeno v Klatovech a 
Sušici, vysokoškolské pak v Plzni. To nahrává odlivu mladých 
mimo území. Neformální vzdělávání zastupuje DDM Nýrsko. 
Kroužky a zájmové aktivity probíhají i přímo na školách, ale třeba 
i v klubu Alfa Nýrsko (komunitní centrum). Přesto by bylo 
přínosem volnočasové aktivity pro děti a mládež rozšířit a 
zejména zpřístupnit i dětem ze sociálně slabších rodin. 
Infrastrukturu pro vzdělávání by bylo potřeba zkvalitnit. Většina 
škol se nachází ve starých, leckde prvorepublikových budovách, 
které jsou po technické stránce v horším stavu. Naplnění 
rozvojové potřeby E a dílčích potřeb E1 – E2 přispěje ke zvýšení 
kvality života obyvatel regionu prostřednictvím lepší 
infrastruktury a kvalitnějšího procesu vzdělávání. Kvalitnější 
vzdělávání bude mít vliv na rozvoj místní ekonomiky. 

E1 Rozvoj 
infrastruktury pro 
vzdělávání 

Většina škol ale i školek v území sídlí ve starších budovách, které 
potřebují mnohde zrekonstruovat, i když řada z nich již nějakou 
formou rekonstrukce prošla. To platí také v oblasti formálního i 
neformálního vzdělávání. V území je potřeba jak rekonstrukce 
budov, tak zejména jejich technické infrastruktury (rozvody vody, 
topení, elektrika, datové sítě), rekonstrukce kmenových i 
odborných učeben, tělocvičen, hřišť, školních zahrad, revitalizace 
zázemí (kabinety, školní jídelny, kuchyně…). Mnoho škol by 
potřebovalo zlepšit vybavení nebo ho obnovit, zmodernizovat.  

E2 Zkvalitnění 
vzdělávání a zvýšení 
úrovně vzdělanosti 

Nabídka vzdělávacích, mimoškolních a volnočasových aktivit je 
centralizována zejména do větších měst v regionu  jako je Nýrsko 
či Železná Ruda popř. Janovice nad Úhlavou. Zde je tato nabídka 
poměrně široká a kvalitní. V menších obcích tyto aktivity spíše 
chybí, někde je do určité míry zajišťují školní kluby či družiny. Na 
území MAS Ekoregion Úhlava působí jediné středisko volného 
času a to Dům dětí a mládeže v Nýrsku. To zajišťuje zájemcům z 
Nýrska a okolí širokou nabídku volnočasových aktivit, připravuje 
a organizuje i nepravidelné akce, například karnevaly, diskotéky, 
soutěže a podobně. Pro děti z malých obcí je ale dojíždění do 
Nýrska obtížné a proto by podpora mimoškolních aktivit pro děti 
a mládež (včetně neorganizovaných aktivit), podpora 
volnočasových a zájmových aktivit a kroužků byla v území 
přínosem a cestou, jak rozvíjet nenásilně zájmy a schopnosti dětí 
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a mládeže. V neposlední řadě by podpořila setrvávání mladých 
rodin v území. Také vzdělávací programy zaměřené na regionální 
historii, IT, cizí jazyky (s ohledem na blízkost Německa), ale i 
celoživotní vzdělávání (univerzita třetího věku, vzdělávání 
dospělých)  chybí a zároveň je o ně v území zájem. Chybí i 
programy na zapojení rodičů do života školy, které by zlepšily 
komunikaci aktérů ve školství (pedagogové, rodiče, děti). 

F.  Rozvoj cestovního 
ruchu 

Území MAS je turisticky velmi atraktivní a to celoročně (lyžování, 
turistika, cykloturistika), zároveň je přírodně hodnotné a pro tyto 
hodnoty chráněné. Podporovat cestovní ruch je v zájmu celého 
území, zároveň je důležité, aby byly podporovány k přírodě šetrné 
aktivity, které hodnotu území nebudou ohrožovat ani snižovat.  
Také je potřeba říct, že turisté se soustředí hlavně na 
nejatraktivnější oblasti v území a některá místa jsou naopak 
neoprávněně opomíjena. Prostor pro zlepšení je proto i v oblasti 
propagace a nabídky služeb v území. Naplnění rozvojové potřeby 
F a dílčích potřeb F1 – F2 podpoří místní ekonomiku a zvýší 
atraktivitu regionu pro návštěvníky. 

F1 Zlepšení nabídky 
služeb a jejich 
propagace 

S ohledem na území je nabídka pro turisty soustředěna zejména 
na přírodní bohatství regionu a speciálně na jeho nejhodnotnější 
části. Chybí pestrost nabídky aktivit v cestovním ruchu mimo 
přírodní oblast (například zážitková turistika) a také v  některých 
lokalitách, které nejsou například součástí CHKO nebo NP 
Šumava. Málo pestrá je nabídka vnitřních aktivit pro období 
nepřízně počasí, průvodcovských služeb po území. Propagace 
služeb není zcela ideální a konzistentní, chybí  integrované 
informační a rezervační elektronické systémy. Propagování 
regionu a informování o aktivitách není příliš přehledné, mnohdy 
je roztříštěné a pro turisty obtížně dohledatelné.  

F2 Rozvoj 
infrastruktury pro 
cestovní ruch 

Území přeje zejména měkké turistice, kterou mají zájem obce 
nadále podporovat. Síť turistických, běžeckých a cyklistických tras 
je dostatečně hustá, ale je také potřeba je průběžně udržovat a 
dovybavovat (stání pro kola, odpočinková místa, koše, směrovky, 
značení). V méně atraktivních lokalitách je ale stále prostor pro 
jejich doplnění či rozšíření například o cesty pro pěší mezi obcemi. 
Také je potřeba zlepšovat základní infrastrukturu cestovního 
ruchu v chráněných oblastech (toalety, občerstvení a další) a to 
tak, aby zde zbytečně nedocházelo k znečišťování či narušování  
přírody.  

G. Zkvalitnění péče o 
životní prostředí 

Území MAS se z velké části nachází v CHKO Šumava, v příhraničí 
dokonce v NP Šumava. Přírodní bohatství lokality je velké a jako 
takové je i chráněno, což chce i MAS podporovat. Zároveň jsou 
v regionu i místa, která v dobrém stavu nejsou a ta je potřeba 
rekultivovat. Životní prostředí nezahrnuje jen přírodu, ale veškeré 
prostředí kolem nás. Péče o něj pak zahrnuje i hospodaření 
s odpady, zajištění čistých energetických zdrojů nebo zajištění co 
nejlepšího vodního režimu v krajině. V těchto oblastech není  
v území situace zcela ideální. Naplnění rozvojové potřeby G a 
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dílčích potřeb G1 – G4 přispěje k ochraně a zachování životního 
prostředí regionu. 

G1 Zachování a 
zlepšení kvality 
životního prostředí a 
přírodního bohatství 

Příroda a přírodní bohatství je na většině území pro MAS silnou 
stránkou. Její zachování a kvalitní péči o ni je pro území  prioritou, 
ať už podporou správného hospodaření v lesích a krajině, tak i 
zajištěním vhodných opatření pro minimální zatížení přírody a 
krajiny. V regionu jsou ale také problematické lokality a místa, 
která by potřebovala zrekultivovat (brownfields, bývalé vojenské 
újezdy, býv. JZD apod.) 

G2 Minimalizace 
odpadů v regionu a 
zlepšení nakládání s   
odpady 

V oblasti odpadového hospodářství je stále co zlepšovat. Více než 
20% vyprodukovaného odpadu na území obcí NP Šumava je z 
odvětví cestovního ruchu. Produkují ho tedy buď návštěvníci a 
turisté nebo provozovatelé zařízení pro cestovní ruch. Produkce 
odpadů stálých obyvatel regionu je ve srovnání s obcemi PK 
podprůměrná. Náklady na svoz odpadů jsou ale nadprůměrné 
díky větším svozovým vzdálenostem (vyšší náklady na sběr a 
dopravu do vzdálených zařízení pro zpracování a využití odpadů). 
Problémem je také „dovoz“ komunálního odpadu ze sousedního 
Německa. Dlouhodobě je v malé míře řešena  problematika 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (Železná Ruda má 
zřízenou komunitní kompostárnu v Alžbětíně, Janovice nad 
Úhlavou o zřízení kompostárny uvažují). Obce mají potřebu řešit 
nakládání s objemnými odpady a zejména jejich dočasné 
ukládání. Na území MAS jsou umístěny dvě skládky. Na skládku v 
Hodousicích (Nýrsko) je možno ukládat pouze stavební suť a 
zeminu, v Chudeníně i průmyslový odpad. Sběrné dvory jsou 
provozovány v Dešenicích, Janovicích nad Úhlavou, Nýrsku a v 
Železné Rudě. Komunální odpad z území regionu je nejčastěji 
skládkován. Všeobecně je potřeba minimalizovat zejména 
komunální odpad a ideálně i jeho vznik. Proto je důležité v území 
podporovat třídění odpadů, minimalizaci vzniku odpadů 
(snižování jednorázových obalů, materiálů) či kompostování 
bioodpadů. 

G3 Zlepšení zadržování 
vody v krajině a 
zachování kvality pitné 
vody 

Území působnosti  MAS je zahrnuto do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV), která téměř koresponduje s hranicí 
CHKO Šumava a je důležitou zásobárnou vody pro celý kraj. V 
rámci ní  jsou proto uplatňována ochranná opatření, jejichž cílem 
je zabránit snižování vodního potenciálu území, nepříznivým 
změnám jakosti vod a takovým zásahům do přírodních poměrů, 
které by mohly negativně ovlivnit vodohospodářskou funkci 
území, tedy jeho přirozenou retenční schopnost a možné zdroje 
pitné vody. Systém přirozených povrchových vod zde tvoří 
prameniště a rašeliniště, síť vodních toků a ledovcová jezera. 
Tento systém doplňují umělá vodní díla, jako jsou plavební kanály, 
náhony a umělé nádrže (bývalé plavební, rybochovné nebo 
přehrady).  Mimo CHKO je revitalizace vodních toků 
nedostatečná, přesto potřebná pro zajištění kvalitního vodního 
režimu v krajině. Potřebné je zajištění zejména péče o stav koryt 
(zanesení koryt, škody po povodních), péče o břehové porosty, 
vhodné úpravy vodních toků apod. Zdrojem pitné vody je 
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v lokalitě vodní nádrž Nýrsko. Podle studie starých ekologických 
zátěží Plzeňského kraje jsou rizikem skládky v Chudeníně, 
Janovicích nad Úhlavou, Nýrsku a Železné Rudě, které mohou 
ovlivnit kvalitu povrchových vod. Další riziko představují také 
čerpací stanice pohonných hmot. I zde jako v celé ČR není poměr 
povrchové a podzemní vody ideální a proto je potřeba povrchové 
zdroje vody chránit, zajistit kvalitní kanalizaci v obcích, přečištění 
vod a kvalitní ČOV. Krom udržení kvality vody, je dalším 
problémem sucho a nedostatečné zadržování vody v krajině. Zde 
je potřeba podpořit přírodě blízká opatření vedoucí k zadržení 
vody v krajině (např. prostřednictvím pozemkových úprav, 
vhodným hospodařením v krajině, zachování přirozených koryt 
vodotečí, podporou vzniku tůní, slepých ramen a vsakovacích 
prvků apod.). 

G4 Rozvoj moderních 
energetických zdrojů 

V území jako celku i v jednotlivých obcích chybí ucelené územně 
energetické koncepce, které by pomohly  lépe nastavit využití 
energií a podpořily šetrné a úsporné zacházení s nimi. V největší 
míře se pro vytápění využívají pevná paliva (dřevo, uhlí), tedy 
neobnovitelné zdroje, což způsobuje zvýšené znečištění ovzduší 
zejména ve větších obcích. Jen díky nižší hustotě obyvatel v 
menších obcích není zatížení tak vysoké. V území je potřeba 
podpořit investice do úsporných opatření (snížit energetickou 
náročnost budov - zateplení budov, výměna oken, zkvalitnění 
izolací, minimalizace tepelných mostů, zlepšit vybavení - 
modernizace kotlů apod.). Další cestou je podpora využívání 
udržitelných zdrojů energie (vytápění biomasou), revitalizace a 
modernizace distribučních sítí či zlepšení řešení distribuce tepla. 

H. Zachování a rozvoj 
kulturního bohatství 
regionu 

Na území MAS Ekoregion Úhlava se nachází řada nemovitých 
památek. Vzhledem k tomu, že většina území patřila v době 
komunismu k ochrannému hraničnímu pásmu a jako taková byla 
téměř vysídlená a pro turismus prakticky hermeticky uzavřená, 
většina nemovitých památek po dobu téměř padesáti let neměla 
žádné využití kromě toho, že sloužila potřebám armády, jako 
sklady, pozorovatelny apod., a po celou dobu uzavření hranic 
nekontrolovaně chátrala. Současný stav dochovaných 
nemovitých památek variuje od chátrajících přes postupně 
opravované až k již zrekonstruovaným. Naplnění rozvojové 
potřeby H a dílčích potřeb H1 – H2 zvýší atraktivitu regionu pro 
cestovní ruch a posílí kulturně historické povědomí obyvatel 
regionu. 

H1 Revitalizace a 
údržba kulturních a 
historických památek  

S ohledem na polohu území v příhraničí, které bylo z velké části po 
II. sv. válce vysídleno, zde mnoho budov a památek dlouhodobě 
chátralo. Přestože je dnes situace jiná, doposud se nepodařilo 
všechny objekty asanovat.  Ve většině obcí hlavně malých je vidět 
množství historických i sakrálních objektů, které mají potenciál 
zaujmout návštěvníky a být přínosem pro cestovní ruch v území, 
ale je potřeba jejich rekonstrukce (zámek Veselí, Petrovice, tvrz 
Opálka, Čachrov,  apod.) Obnova a využití kulturních památek 
regionu včetně neregistrovaných, koncepce a plány na obnovu a 
jejich zpracování by byly pro území přínosné. Také obnova a 
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využití drobných sakrálních staveb a prvků v krajině je důležitá, 
tyto prvky krajinu charakterizují a dokreslují, proto obce 
dlouhodobě zajímá možnost jejich revitalizace.  

H2 Rozvoj kulturních a 
společenských aktivit, 
služeb a činností 

Kultura a společenské aktivity jsou v území zajišťovány nejčastěji 
místními spolky, knihovnami, muzeem nebo obcemi ať už jde o 
divadelní představení, besedy, dětské dny či místní zábavy. Pro 
místní obyvatele je přínosem, aby v obci, kde žijí,  probíhaly 
aktivity, akce, které zpestřují život a podporují sounáležitost s obcí 
a komunitou. Spolková činnost je tak často spolutvůrcem  života 
a atmosféry obce a je v zájmu obcí tuto činnost podporovat, stejně 
jako spoluúčast spolků, ale i jednotlivých obyvatel na dění a 
rozhodování v obci. Většina z akcí, které v obcích probíhají, je 
spojena s tradičními událostmi jako masopust, dětský den, máje, 
vánoční trhy, společenské plesy a zábavy nebo se sportovní 
činností (turnaje, soutěže, turistické pochody atd). Realizuje se 
však i mnoho akcí zaměřených na obnovu památek, údržbu 
veřejných prostranství či jeho zlepšení. Podpora činnosti spolků a 
sdružení, knihoven, muzeí a kulturně-společenských akcí, které 
pořádají a organizačně zajišťují, jsou v zájmu celého území. A 
důležité jsou i pro přežití obce a zabránění odlivu obyvatel z ní. 
Neméně důležité jsou investice do vybavení pro pořádání 
kulturních a společenských akcí a podpora infrastruktury pro 
kulturně společenské aktivity. 

I. Modernizace a rozvoj 
zemědělských činností 
a lesnictví  

Krajina a příroda jsou jednou z největších předností a silných 
stránek regionu a je v jeho zájmu o ně pečovat a hospodařit zde 
udržitelným způsobem tak, aby krajina a to i hospodářská, byla 
v dobrém stavu. Zemědělství a lesnictví jsou dvě z nejdůležitějších 
činností v území. Naplnění rozvojové potřeby I a dílčích potřeb I1 
– I2 podpoří místní ekonomiku a přispěje k ochraně a zachování 
životního prostředí. 

I1 Modernizace a rozvoj 
udržitelného 
zemědělství a lesnictví a 
potřebné infrastruktury 

Pro dlouhodobé zachování dobrého stavu krajiny a jejích funkcí je 
potřeba v území  podporovat udržitelné postupy při zemědělské a 
lesnické činnosti, podpořit šetrný přístup k hospodaření v lesích a 
na zemědělské půdě. Zároveň jak stárne populace a dochází 
k odlivu lidí z území, hrozí, že půdu nebude mít kdo 
obhospodařovat. Proto je potřeba v území podporovat začínající 
zemědělce, zlepšit jejich vybavenost a umožnit obnovu a 
modernizaci  strojů a technologií tak, aby to bylo pro půdu a 
krajinu přínosné.  

I2 Zkvalitnění péče o 
stav zemědělské krajiny 
a lesů 

Stav krajiny a půdy se celorepublikově dlouhodobě zhoršuje, i když 
v regionu to není zatím příliš patrné. Na území CHKO je kladen 
důraz na udržitelný způsob hospodaření. Dlouhodobě však i na 
území MAS (zejména mimo CHKO) dochází k narůstání sucha, 
snižování úrodnosti půdy, zhoršení jejího utužení. K minimalizaci 
těchto negativních jevů je potřeba podporovat činnosti vedoucí 
k udržitelné péči o lesy a zemědělskou půdu, opatření proti suchu 
a snižování úrodnosti půdy, zajistit vhodnou skladbu a střídání 
plodin, podporovat osevní postupy zlepšující stav půdy. V regionu 
převládají větší plochy, doposud příliš nedochází k členění 
pozemků na menší celky, mnohde chybí lesní a polní cesty či 
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remízky. S ohledem na častější suchá období a předchozí způsob 
hospodaření převažuje v lesích  monokulturní výsadba a zejména 
mimo CHKO a NP Šumava chybí výsadba pestřejší druhové 
skladby úměrné stanovišti. Obce ani vyšší územní celky doposud 
dostatečně nevyužily možnosti a potenciál pozemkových úprav, 
které mohou vést k zlepšení funkce krajiny. 

J. Rozvoj 
podnikatelských 
činností a zlepšení 
konkurenceschopnosti 
podniků 

Podpora místní a tradiční produkce je důležitá pro celý region i 
jednotlivé obce na území MAS Ekoregion Úhlava. V některých 
obcích chybí i základní služby a obchody. Přesto, že zde existují 
místní firmy a produkty, není jich příliš a jejich propagace není 
mnohdy ideální. Zejména místních drobných a středních 
podnikatelských subjektů není mnoho. Naplnění rozvojové 
potřeby J a dílčí potřeby J1 podpoří místní ekonomiku. 

J1 Zkvalitnění a rozvoj 
drobného podnikání a 
místních služeb 

Rozvoj a podpora místního podnikání a zejména podpora 
drobných a středních podnikatelských subjektů je přínosem pro 
každý region. Na území MAS podobné subjekty existují, ale není 
jich dostatek. Zejména počet producentů regionálních výrobků, 
řemesel a služeb by se mohl zvýšit. V území také neexistují sociální 
podniky, které v sobě spojují k  přírodě šetrné podnikání 
s podporou sociálně slabších či zdravotně postižených obyvatel.  
Také subjektů v oblasti cestovního ruchu, maloobchodních a 
ubytovacích služeb, které by zčásti pokryly i chybějící služby pro 
obyvatele  (obchody, řemesla, opravny) není v regionu dostatek a 
v některých obcích zcela chybí. 

3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 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, klade důraz na kulturně historické vazby obyvatel k regionu a rozvoj 
místních komunit. 

 

3.1.2 Strategické cíle 

 

Strategický cíl 1: Region s vysokou kvalitou života obyvatel atraktivní pro návštěvníky 

Indikátory: 

1) Počet projektů realizovaných v rámci strategického cíle 
2) Celkový finanční objem projektů realizovaných v rámci strategického cíle 

 

Strategický cíl 2: Region pečující o přírodní bohatství a životní prostředí 
 

Indikátory: 
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1) Počet projektů realizovaných v rámci strategického cíle 
2) Celkový finanční objem projektů realizovaných v rámci strategického cíle 

 
Strategický cíl 3: Udržitelný ekonomický rozvoj regionu 

Indikátory: 

1) Počet projektů realizovaných v rámci strategického cíle 
2) Celkový finanční objem projektů realizovaných v rámci strategického cíle 

 

Strategický cíl 4: Region s vysokou mírou spolupráce 

Indikátory: 

1) Počet projektů realizovaných v rámci strategického cíle 
2) Celkový finanční objem projektů realizovaných v rámci strategického cíle 

 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

 

Všechny typové aktivity uvedené v odtržkách u jednotlivých opatření specifických cílů jsou míněny jako 
příklady podporovaných aktivit, nikoliv jako jejich konečné výčty. 

 

Specifický cíl 1.1: Dobrá dopravní dostupnost a obslužnost území MAS Ekoregion Úhlava 

 Rozvojová potřeba: B. Zlepšení dopravy v regionu 

Opatření 1.1.1: Podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality cestní sítě  

 Rozvojová potřeba: B1. Rozvoj a revitalizace cyklostezek a tras pro pěší 
          B2. Rozvoj a údržba dopravní infrastruktury s důrazem na bezpečnost 

Opatření se zaměřuje na zajištění kvalitní sítě všech druhů místních komunikací pro motorovou, 
cyklistickou a pěší dopravu. 

 Výstavba, 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 v intravilánech a extravilánech obcí včetně 
projektové přípravy 

Opatření 1.1.2: Podpora regionální veřejné dopravy 

 Rozvojová potřeba: B3. Rozvoj veřejné dopravy v regionu 

Opatření se zaměřuje na zlepšení systému veřejné dopravy v sídlech a zlepšení systému veřejné 
dopravy do turisticky atraktivních lokalit. 

 Zpracování koncepcí a studií, optimalizace veřejné dopravy, podpora ekologických forem dopravy 

Specifický cíl 1.2: Kvalitní infrastruktura a veřejný prostor v sídlech 

 Rozvojová potřeba: A. Rozvoj infrastruktury obcí 
           C. Zlepšení a podpora služeb občanské vybavenosti 
           
Opatření 1.2.1: Podpora aktivit směřujících ke zlepšení stavu technické infrastruktury 

 Rozvojová potřeba: A1. Zlepšení stavu a rozvoj technické infrastruktury 
           C2. Rozvoj služeb a rozšíření jejich spektra 
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Opatření se zaměřuje na zlepšení stavu rozvodných sítí a související infrastruktury v intravilánech a 
extravilánech obcí včetně projektové přípravy. Zároveň se opatření zaměřuje na infrastrukturu pro 
integrovaný záchranný systém, zejména pak na zázemí a vybavení pro výjezdy jednotek požární 
ochrany.  

 výstavba, modernizace a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, teplovodních, energetických, datových a 
dalších sítí  

 výstavba, modernizace a rekonstrukce budov hasičských zbrojnic, pořízení techniky a dalšího vybavení 
pro hasičské zásahy 

Opatření 1.2.2: Podpora aktivit směřujících ke zlepšení stavu veřejných prostranství 

 Rozvojová potřeba: A2. Revitalizace a rozvoj veřejných prostranství 

Opaření se zaměřuje na zajištění vybavení a technického zázemí obcí pro údržbu veřejných 
prostranství, revitalizaci a rekonstrukci veřejných prostranství v intravilánech a extravilánech obcí.  

 výstavba a rekonstrukce zázemí, nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství, revitalizace 
veřejných prostranství včetně mobiliáře. Zpracování studií, koncepcí a projektové přípravy, podpora 
zapojování veřejnosti do plánování a realizace úprav, zavádění informačních systémů 

Specifický cíl 1.3: Kvalitní občanská vybavenost a služby 

 Rozvojová potřeba: A. Rozvoj infrastruktury obcí 
          C. Zlepšení a podpora služeb občanské vybavenosti 
          D. Rozvoj a zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb 
          E. Zkvalitnění vzdělávání 
          H. Zachování a rozvoj kulturního bohatství regionu 
   

Opatření 1.3.1: Podpora kulturně společenských aktivit a sportu    

 Rozvojová potřeba: A4. Revitalizace infrastruktury pro kulturně společenské aktivity a sport 
           C1. Rozvoj kulturně-sportovních aktivit 
           C4. Zkvalitnění spolkové a kulturní činnosti a její infrastruktury 
          H2. Zachování nehmotného kulturního dědictví 

Opaření se zaměřuje na investiční i neinvestiční podporu v oblasti kultury, volnočasových aktivit a 
sportu. 

 výstavba a rekonstrukce zázemí pro volnočasové aktivity, sport a kulturu, podpora podnikatelských 
aktivit v oblasti kultury a sportu, investice do vybavení pro sport, kulturní a společenské akce, podpora 
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí 

Opatření 1.3.2: Péče o veřejné budovy a bytový fond 

 Rozvojová potřeba: A3. Revitalizace a rekonstrukce chátrajících objektů a budov 
          C1. Zkvalitnění a rozvoj bytového fondu 
          D2. Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sociálních a podpůrných služeb 

Opaření se zaměřuje na zlepšení stavu veřejných budov, jako jsou obecní úřady, zdravotnická zařízení, 
místní obchody a další budovy v majetku samospráv tak, aby lépe naplňovaly potřeby obyvatel a 
návštěvníků regionu stejně jako na zlepšení kvality bytového fondu v jednotlivých sídlech regionu. 

 výstavba a rekonstrukce, modernizace a vybavení veřejných budov, bezbariérovost, dostupné bydlení, 
příprava nových ploch pro bydlení, revitalizace stávajícího bytového fondu 

 zpracování koncepcí a studií  

Opatření 1.3.3: Zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb 

 Rozvojová potřeba: D. Rozvoj a zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb 
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Opaření se zaměřuje na zlepšení nabídky a zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb pro různé cílové 
a věkové skupiny stejně jako na péči o kvalitu infrastruktury pro poskytování těchto služeb. 

 podpora sociálních služeb, podpora programů a projektů zaměřených na komunikaci, spolupráci, 
snášenlivost, řešení konfliktů a šikany, drogovou prevenci, sociální výchovu, sexualitu, podpora 
chráněného bydlení, paliativní a hospicové péče, osobní asistence, odlehčovacích, pečovatelských a 
dalších služeb, komunitních center 

 výstavba, rekonstrukce a vybavení budov včetně malometrážních bytů 

Opatření 1.3.4: Zvýšení úrovně vzdělanosti 

 Rozvojová potřeba: E. Zkvalitnění vzdělávání 

Opatření se zaměřuje na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání stejně jako na zvýšení 
kvality vzdělávacího procesu včetně nabídky mimoškolních aktivit a celoživotního vzdělávání. 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace budov škol a školských zařízení, zařízení předškolní výchovy a 
mimoškolního vzdělávání stejně jako středisek volného času. Investice do vybavení těchto budov a 
pořízení pomůcek apod. 

 podpora mimoškolních aktivit pro děti a mládež včetně neorganizovaných, podpora vzdělávacích 
programů zaměřených na regionální historii apod. 

 podpora spolupráce organizací, podpora programů a projektů zaměřených na zapojení rodičů do života 
školy apod. 

 

Specifický cíl 2.1: Efektivní a udržitelné využívání přírodních zdrojů s minimalizací negativních dopadů 
na životní prostředí 

 Rozvojová potřeba: G. Zkvalitnění péče o životní prostředí 
 I. Modernizace a rozvoj zemědělských činností a lesnictví 

Opatření 2.1.1: Snižování zátěže životního prostředí lidskou činností 

 Rozvojová potřeba: G1. Zachování a zlepšení kvality životního prostředí a přírodního bohatství  
          G2. Minimalizace odpadů v regionu a zlepšení nakládání s odpady 
          G3. Zlepšení zadržování vody v krajině a zachování kvality pitné vody 

Opatření se zaměřuje na odpadové hospodářství a udržitelné hospodaření s přírodním bohatstvím. 

 podpora efektivního nakládání s odpady (reduce, reuse, recycle), podpora alternativních a inovativních 
řešení v oblasti čištění odpadních vod 

 ekovýchovné vzdělávání, podpora ekologicky odpovědného hospodaření s přírodními materiály (voda, 
dřevo, kámen, písek, apod.), podpora ekologicky odpovědného podnikání 

Opatření 2.1.2: Využívání alternativních zdrojů energie a snižování spotřeby 

 Rozvojová potřeba: G4. Rozvoj moderních energetických zdrojů 

Opatření se zaměřuje na snižování zátěže životního prostředí prostřednictvím vytváření podmínek pro 
využívání alternativních zdrojů energie a snižování její spotřeby. 

 podpora obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti budov, podpora technologií a 
aktivit vedoucích k efektivnějšímu nakládání s energiemi, podpora ekologické a komunitní energetiky, 
ekovýchovné vzdělávání, územně energetické koncepce 

Specifický cíl 2.2: Zdravá a funkční krajina 

 Rozvojová potřeba: G. Zkvalitnění péče o životní prostředí 
 I. Modernizace a rozvoj zemědělských činností a lesnictví 

Opatření 2.2.1: Šetrné využívání a kultivace krajiny 

 Rozvojová potřeba: G1. Zachování a zlepšení kvality životního prostředí a přírodního bohatství 
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                                                  G3. Zlepšení zadržování vody v krajině a zachování kvality pitné vody 
 I2. Zkvalitnění péče o stav zemědělské půdy a lesů 

Opatření se zaměřuje na zlepšení podmínek pro zachování vodního režimu v krajině, její prostupnost a 
šetrné využití jak pro hospodaření, tak i pro cestovní ruch. 

 vyhledávání nových zdrojů vody, podpora revitalizace vodních toků, podpora projektů vedoucích ke 
zlepšení zadržování vody v krajině, vzdělávání zemědělců ve směru péče o kvalitu půdy, podpora tvorby 
analytických podkladů a realizace pozemkových úprav, podpora krajinářského plánování, podpora 
obnovy, údržby a využití architektury v krajině, budování a údržba infrastruktury pro hospodaření 
v krajině, lesích a pro cestovní ruch 

Specifický cíl 3.1: Konkurenceschopné podnikání 

Rozvojová potřeba: H. Zachování a rozvoj kulturního bohatství regionu  
        I. Modernizace a rozvoj zemědělských činností a lesnictví 

 J. Rozvoj podnikatelských činností a zlepšení konkurenceschopnosti  
    podniků 

 
Opatření 3.1.1: Podpora drobného, malého a středního podnikání 

Rozvojová potřeba: I1. Modernizace a rozvoj udržitelného zemědělství a lesnictví 
         J1. Zkvalitnění a rozvoj drobného podnikání a místních služeb 

Opatření se zaměřuje na podporu tvorby pracovních míst, vytváření nástrojů pro podporu podnikání, 
budování a modernizaci infrastruktury pro podnikání, posílení propojení a provázanosti jednotlivých 
odvětví. 

 podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, podpora rekvalifikací a vzdělávání dospělých, podpora 
sociálních podniků, tvorba analytických dokumentů, podpora tradičních řemesel, podpora výroby a 
prodeje místních produktů 

 pořízení a modernizace strojového parku a technologií, výstavba, rekonstrukce a modernizace budov 
včetně vybavení, pořízení zvířat a rostlin 

 

Opatření 3.1.2: Podpora cestovního ruchu 

Rozvojová potřeba: I1. Modernizace a rozvoj udržitelného zemědělství a lesnictví 
                       J1. Zkvalitnění a rozvoj drobného podnikání a místních služeb 
         H1. Revitalizace a údržba kulturních a historických památek 

Opatření se zaměřuje na infrastrukturu pro cestovní ruch a propagaci regionu. 

 obnova, údržba a využití kulturních památek včetně neregistrovaných 
 podpora rozvoje spektra služeb (rozšíření nabídky, zkvalitnění služeb) 
 budování, údržba a modernizace infrastruktury cestovního ruchu (stezky, půjčovny, toalety, občerstvení, 

odpočívadla, nocovny apod.) 
 cílená propagace regionu (integrované informační a rezervační systémy, balíčky cestovního ruchu, 

mapování a propagace místních atraktivit včetně podpory jejich vzniku, propagace místní produkce, 
podpora regionálního značení apod.) 

Specifický cíl 4.1: Spolupráce dovnitř i navenek 

Rozvojová potřeba: Tento specifický cíl a jeho opatření průřezově naplňují všechny 
       identifikované rozvojové potřeby. 

Opatření 4.1.1: Posílení spolupráce na místní a regionální úrovni 

Opatření se zaměřuje na posílení rozvoje transparentní spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území. 
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 podpora spolupráce místních samospráv a zemědělců při údržbě krajiny a komunikací, podpora 
spolupráce podnikatelů, samospráv a veřejnosti (projekty občanské vybavenosti, cestovního ruchu,…), 
podpora participace obyvatel na životě obce, podpora spolupráce podniků a škol, intenzivní komunikace 
a spolupráce s partnery MAS Ekoregion Úhlava, koordinace rozvojových aktivit v regionu 

Opatření 4.1.2: Posílení spolupráce na národní a mezinárodní úrovni 

Opatření se zaměřuje na rozvoj spolupráce s partnery mimo území MAS. 

 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 
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD  

Strategický cíl Indikátor strategického 
cíle 

Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

 

Region s vysokou kvalitou života 
obyvatel atraktivní pro návštěvníky 

Počet projektů realizovaných 
v rámci strategického cíle  
Celkový finanční objem projektů 
realizovaných v rámci 
strategického cíle 
 

1.1 Dobrá dopravní dostupnost a obslužnost území 
MAS Ekoregion Úhlava 

1.1.1 Podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality 
cestní sítě 

1.1.2 Podpora regionální veřejné dopravy 

1.2 Kvalitní infrastruktura a veřejný prostor v sídlech 1.2.1 Podpora aktivit směřujících ke zlepšení stavu 
technické infrastruktury 

1.2.2 Podpora aktivit směřujících ke zlepšení stavu 
veřejných prostranství 

1.3 Kvalitní občanská vybavenost a služby 1.3.1 Podpora kulturně společenských aktivit a sportu 

1.3.2 Péče o veřejné budovy a bytový fond 

1.3.3 Zkvalitnění sociálních a podpůrných služeb 

1.3.4 Zvýšení úrovně vzdělanosti 

Region pečující o přírodní bohatství a 
životní prostředí 

Počet projektů realizovaných 
v rámci strategického cíle  
Celkový finanční objem projektů 
realizovaných v rámci 
strategického cíle 

2.1 Efektivní a udržitelné využívání přírodních zdrojů 
s minimalizací negativních dopadů na životní 
prostředí 

2.1.1 Snižování zátěže životního prostředí lidskou 
činností 

2.1.2 Využívání alternativních zdrojů energie a 
snižování spotřeby 

2.2 Zdravá a funkční krajina 2.2.1 Šetrné využívání a kultivace krajiny 

Udržitelný ekonomický rozvoj regionu Počet projektů realizovaných 
v rámci strategického cíle  
Celkový finanční objem projektů 
realizovaných v rámci 
strategického cíle 

3.1 Konkurenceschopné podnikání 3.1.1 Podpora drobného, malého a středního 
podnikání 

3.1.2 Podpora cestovního ruchu 

Region s vysokou mírou spolupráce Počet projektů realizovaných 
v rámci strategického cíle  
Celkový finanční objem projektů 
realizovaných v rámci 
strategického cíle 

4.1 Spolupráce dovnitř i navenek 4.1.1 Posílení spolupráce na místní a regionální úrovni 

 

4.1.2 Posílení spolupráce na národní a mezinárodní 
úrovni 
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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+ 

1.1 Dobrá dopravní 
dostupnost a obslužnost 
území MAS Ekoregion 
Úhlava 

1.1.1 Podpora aktivit směřujících 
ke zvýšení kvality cestní sítě 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní 
dostupnost v rámci regionů. 

1.1.2 Podpora regionální veřejné 
dopravy 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní 
dostupnost v rámci regionů. 

1.2 Kvalitní infrastruktura a 
veřejný prostor v sídlech 

1.2.1 Podpora aktivit směřujících 
ke zlepšení stavu technické 
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.  

1.2.2 Podpora aktivit směřujících 
ke zlepšení stavu veřejných 
prostranství 

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

1.3 Kvalitní občanská 
vybavenost a služby 

1.3.1 Podpora kulturně 
společenských aktivit a sportu 

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. 

1.3.2 Péče o veřejné budovy a 
bytový fond 

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. 

1.3.3 Zkvalitnění sociálních a 
podpůrných služeb 

Specifický cíl 5.3: Zajistit efektivní prevenci 
sociálního vyloučení a energetické 
chudoby a podporovat komunitní život 
v obcích. 

1.3.4 Zvýšení úrovně vzdělanosti 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. 

2.1 Efektivní a udržitelné 
využívání přírodních zdrojů 

2.1.1 Snižování zátěže životního 
prostředí lidskou činností 

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

SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

s minimalizací negativních 
dopadů na životní prostředí 

2.1.2 Využívání alternativních 
zdrojů energie a snižování 
spotřeby 

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou 
transformaci venkovského zázemí 
regionálních center. 

2.2 Zdravá a funkční krajina 2.2.1 Šetrné využívání a kultivace 
krajiny 

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

3.1 Konkurenceschopné 
podnikání 

3.1.1 Podpora drobného, malého 
a středního podnikání 

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

3.1.2 Podpora cestovního ruchu 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.  

4.1 Spolupráce dovnitř i 
navenek 

4.1.1 Posílení spolupráce na 
místní a regionální úrovni 

Specifický cíl 6.2: Rozvíjet strategické 
plánování na bázi funkčních regionů a 
posilovat spolupráci aktérů v území 

4.1.2 Posílení spolupráce na 
národní a mezinárodní úrovni 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR 21+. 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Ekoregion Úhlava 21+ 

Název 

Opatření Strategického 

rámce  

O
p

at
ře

n
í 1

.1
.1

 

O
p

at
ře

n
í 1

.1
.2

 

O
p

at
ře

n
í 1

.2
.1

 

O
p

at
ře

n
í 1

.2
.2

 

O
p
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ře

n
í 1

.3
.1

 

O
p

at
ře

n
í 1

.3
.2
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p

at
ře

n
í 1

.3
.3
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p
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ře

n
í 1

.3
.4
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n
í 2

.1
.1
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ře

n
í 2

.1
.2

 

O
p

at
ře

n
í 2

.2
.1

 

O
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at
ře

n
í 3

.1
.1

 

O
p
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ře

n
í 3

.1
.2

 

O
p

at
ře

n
í 4

.1
.1

 

O
p

at
ře

n
í 4

.1
.2

 

Opatření 1.1.1 X               

Opatření 1.1.2 3 X              

Opatření 1.2.1 2 0 X             

Opatření 1.2.2 2 0 1 X            

Opatření 1.3.1 1 1 0 3 X           

Opatření 1.3.2 1 1 3 2 0 X          

Opatření 1.3.3 1 1 0 0 2 3 X         

Opatření 1.3.4 1 1 3 0 2 3 2 X        

Opatření 2.1.1 2 2 0 0 0 3 0 0 X       

Opatření 2.1.2 1 2 0 0 0 3 0 0 3 X      

Opatření 2.2.1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 X     

Opatření 3.1.1 3 2 3 0 0 0 0 3 2 2 3 X    

Opatření 3.1.2 2 3 1 2 1 0 0 0 2 2 2 2 X   

Opatření 4.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X  

Opatření 4.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 

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

 

Opatření 1.1.1 a 1.1.2 spolu věcně a organizačne souvisí. V rámci opatření 1.1.1 budou realizovány 
investice do dopravní infrastruktury. Po zvýšení kvality cestní sítě bude možné implementovat v rámci 
opatření 1.1.2 technická a organizační řešení vedoucí ke zlepšení regionální veřejné dopravy. 

Opatření 1.1.1, 1.2.1 a 1.2.2 spolu organizačně a finančně souvisí. Ve všech třech opatřeních se budou 
realizovat aktivity zasahující do místních komunikací a veřejných ploch. Bude proto vhodné vyloučit 
opakované zemní práce na stejných místech a jednotlivé projekty mezi sebou vhodně koordinovat, aby 
na sebe aktivity synergicky navazovaly a byly finančně méně náročné. 

Opatření 1.1.1 stejně jako opatření 1.1.2 věcně souvisí s opatřeními 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 a 1.3.4 v tom 
smyslu, že pro všechna tato opatření platí, že čím lépe budou naplňována opatření týkající se dopravní 
dostupnosti a obslužnosti, tím lepší podmínky budou vytvořeny pro realizaci opatření v oblasti 
občanské vybavenosti. Ve venkovských oblastech, kde se většina individuální i veřejné dopravy 
odehrává na silnicích, je jejich kvalita stejně jako dostupnost veřejné dopravy podmínkou dostupnosti 
služeb občanské vybavenosti. 

Opatření 1.1.1 stejně jako opatření 1.1.2 věcně souvisí s opatřeními 2.1.1, 2.1.2 a 2.2.1. V opatření 
1.1.1 budou realizovány investice do dopravní infrastruktury. Kvalitnější cestní síť bude mít přímý 
dopad na zlepšení kvality ovzduší díky plynulejší jízdě automobilů a nižším emisím skleníkových plynů. 
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Stejně tak akce vedoucí k dostupnější a kvalitnější veřejné dopravě v opatření 1.1.2 budou mít vliv na 
omezování osobní dopravy a rovněž přispějí k naplňování cílů, k nimž se vztahují opatření zaměřená na 
životní prostředí. 

Opatření 1.1.1 stejně jako opatření 1.1.2 věcně souvisí s opatřeními 3.1.1 a 3.1.2. Ve venkovských 
oblastech, kde se většina individuální i veřejné dopravy odehrává na silnicích, je jejich kvalita stejně 
jako dostupnost veřejné dopravy v přímém vztahu k podpoře podnikání i cestovního ruchu. Kvalitnější 
infrastruktura znamená nižší opotřebení vozidel a strojů, stejně jako atraktivnější prostředí pro 
návštěvníky turistických destinací. Kvalitnější veřejná doprava znamená lepší dostupnost práce pro 
zaměstnance i podnikatele a zároveň atraktivní alternativu k individuální dopravě pro návštěvníky. 

Opatření 1.2.1 souvisí věcně s opatřeními 1.3.2, 1.3.4, 3.1.1 a 3.1.2. V opatření 1.2.1 budou realizovány 
projekty, které vytvoří lepší podmínky pro realizaci opatření v oblasti občanské vybavenosti, služeb a v 
oblasti podpory podnikání a cestovního ruchu. Typickým příkladem takové synergie je podpora 
vysokorychlostních datových sítí jako podmínka pro atraktivní moderní bydlení, poskytování 
kvalitnějších služeb pro občany ve veřejných budovách, zvyšování úrovně vzdělanosti a zavádění 
moderních technologií a inovací v podnikání a cestovním ruchu. 

Opatření 1.2.2 souvisí územně a věcně s opatřeními 1.3.1 a 1.3.2. Projekty realizované v opatření 1.2.2 
a jejich výsledky, tedy funkční a atraktivní veřejná prostranství vytvoří podmínky pro aktivity v opatření 
1.3.1. Budou vytvořeny odpovídající podmínky pro pořádání zejména kulturních a společenských akcí 
ve veřejném prostoru. Zároveň realizace takových projektů vytvoří altraktivní prostory v okolí 
veřejných budov a bytové zástavby. 

Opatření 1.2.2 souvisí věcně s opatřením 3.1.2. v tom smyslu, že atraktivní a funkční veřejný prostor v 
sídlech je součástí infratsruktury pro cestovní ruch. 

Opatření 1.3.1  věcně souvisí zejména s opatřeními 1.3.3, 1.3.4, ale také s opatřením 3.1.2. Podpora 
aktivit v obasti kultury a sportu nabízí obyvatelům regionu zdravou alternativu trávení volného času a 
je tak prevencí sociálně patologických jevů ve všech věkových skupinách, ale především u dětí a 
mládeže. V tom smyslu se také aktivity, které nabízejí hlavně místní spolky významně podílí na 
vzdělávacím procesu vytvářením podmínek pro mimoškolní vzdělávání. Zejména tradiční kulturní a 
společenské aktivity jsou mnohde aktraktivitami v cestovním ruchu. 

Opatření 1.3.2 věcně souvisí s opatřeními 1.3.3, 1.3.4 v tom smyslu, že mnoho veřejných budov, 
kterých se bude týkat realizace akcí v opatření 1.3.2, je součástí infrastruktury sociálních služeb a 
vzdělávacích institucí. Investice realizované v opatření 1.3.2 tak vytváří podmínky pro naplnění 
opatření 1.3.3 a 1.3.4. 

Opatření 1.3.2 věcně souvisí s opatřeními 2.1.1 a 2.1.2. Investice realizované v opatření 1.3.2 budou 
zahrnovat také snižování energetické náročnosti budov, inovace a modernizaci v systémech vytápění 
a nakládání s odpadními vodami apod. Projekty realizované v opatření 1.3.2 tak budou přímo přispívat 
k realizaci optření 2.1.1 a 2.1.2. 

Opatření 1.3.3 věcně a organizačně souvisí s opatřením 1.3.4. Aktivity směřující ke zlepšení sociálních 
a zejména podpůrných služeb především v cílových skupinách dětí, mládeže a mladých rodin s dětmi 
vytvářejí podmínky pro lepší zapojení osob ohrožených sociálním vyloučením do vzdělávacího procesu 
a přispívají tak ke zvýšení úrovně vzdělanosti. 

Opatření 1.3.4 věcně souvisí s opatřením 3.1.1. Zvýšení úrovně vzdělanosti se přímo promítá do 
podnikatelského prostředí ve smyslu zvyšování podílu kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Naopak 
spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi zejména v praktických oborech přispívá ke 
zvyšování standardu vzdělávání.  

Opatření 2.1.1 věcně souvisí s opatřeními 2.1.2 a 2.2.1 v tom smyslu, že investice realizované v opatření 
zaměřeném na snižování spotřeby a energetické náročnosti a v opatření zaměřeném na šetrné 
hospodaření v krajině budou vytvářet podmínky pro inovativní řešení v oblasti nakládání s odpady a 
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snižování zátěže životního prostředí obecně. Ve stejném smyslu lze také hovořit o věcné souvislosti 
těchto opatření s opatřeními 3.1.1 a 3.1.2. Zavádění inovativních řešení v podnikání a cestovním ruchu 
pomáhá naplňovat cíle opatření v oblasti životního prostředí a péče o krjinu. Podpora cestovního ruchu 
znamená do jisté míry také vytváření podmínek pro realizaci intervencí v oblasti podnikání. 

Opatření 4.1.1 a 4.1.2 věcně a organizačně souvisí se všemi ostatními opatřeními v tom smyslu, že 
sdílení zkušeností a přenos dobré praxe, stejně jako navazování spolupráce mezi jednotlivými aktéry v 
území i mimo něj, má synergický efekt pro naplňování cílů, na které jsou zaměřena opatření ve všech 
rozvojových oblastech integrované strategie MAS Ekoregion Úhlava. 

4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Případná realizace jednotlivých programových rámců SCLLD se bude řídit příslušnou dokumentací 
zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO.  

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustanoveny tzv. povinné 
orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně popsány ve Stanovách Ekoregion Úhlava, z.s. 

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění. Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími 
veřejné a soukromé socioekonomické zájmy působícími na území měst a obcí vymezených v kapitole 
1.1 tohoto dokumentu, které vyslovily souhlas s realizací SCLLD 21+ MAS Ekoregion Úhlava na svém 
území. 

Účelem spolku je: 

a. ochrana nejvýznamnějších hodnot na území Ekoregionu Úhlava, kterými jsou zejména 

zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství, zdravé životní prostředí a šetrné 

zemědělství, 

b. podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, 

c. zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a 

středního podnikání, zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné 

dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky, a.j., 

d. zabezpečení koordinovaného postupu členů spolku a dalších subjektů působících v rámci 

územní působnosti spolku při všestranném rozvoji výše uvedeného území (zejména 

dosažení optimálního rozvoje venkova za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje),  

e. uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel 

regionu, tvorba a realizace integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu, 

soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a 

významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů. 

 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS (http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-
skupina/dokumenty/stanovy). Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů MAS jsou upraveny 
příslušnými jednacími řády, které  jsou (v aktuální i archivní verzi) zveřejněny na webu MAS: 
http://ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/dokumenty.  

Povinné orgány MAS:  

Valné shromáždění členů – nejvyšší orgán MAS  
Programový výbor – rozhodovací orgán MAS  
Výběrová komise – výběrový orgán MAS  
Kontrolní komise – kontrolní orgán MAS  
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Obrázek 3 Organizační struktura MAS Ekoregion Úhlava, z.s.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Valné shromáždění členů volí orgány místní akční skupiny (MAS) 

 Kontrolní komise dohlíží na činnost orgánů MAS. Programový výbor schvaluje doporučení 
výběrové komise. 

; Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informuje orgány MAS a veřejnost a dohlíží na 
realizaci SCLLD 

 Programový výboj jmenuje manažera  

 Veřejnost předkládá projekty, které hodnotí výběrová komise a výběr kontroluje Programový 
výbor 

Poznámka: 
Programový výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda je statutárním 
zástupcem MAS. 

 

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 Programového výboru.  

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS (http://ekoregion-
uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/kontakty).  

 

4.2 Popis animačních aktivit  

MAS Ekoregion Úhlava bude prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťovat kromě administrace 
projektů konečných žadatelů a činností spojených s vyhlašováním výzev k předkládání žádostí o dotaci 
následující animační činnosti s využitím níže uvedených nástrojů: 
 

OBCE        PODNIKATELÉ         NNO                              
AKTIVNÍ OBČANÉ 

PROGRAMOVÝ VÝBOR  

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

KONTROLNÍ KOMISE 

 

Vedoucí 
zaměstnanec 

SCLLD 

 

VÝBĚROVÁ KOMISE 
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Propagace SCLLD a činnosti MAS 
- internetové stránky www.ekoregion-uhlava.cz 

- facebookový profil MAS 

- elektronický zpravodaj zveřejněný na internetových stránkách MAS, distribuovaný na 
e-mailový kontaktář MAS  

- tiskové zprávy v místních periodicích (např. zpravodaje obcí v území působnosti MAS) 

 
Informovaní o průběhu realizace Integrované strategie a Akčního plánu SCLLD 

- internetové stránky www.ekoregion-uhlava.cz 

- facebookový profil MAS 

- výroční zpráva MAS 

- veřejná jednání orgánů MAS 

- tiskové zprávy v místních periodicích 

 
Konzultační podpora při přípravě a realizaci projektů 

- pravidelné sledování a aktualizace zásobníku projektů a oslovování potenciálních 
žadatelů s ohledem na dotační možnosti 

- konzultace přípravných prací pro projektové záměry dle požadavků jednotlivých 
operačních programů (stavebně technická projektová příprava, různé režimy 
zadávacích řízení, metodická pomoc při administraci projektů, pravidla publicity,...) 

- propojování potenciálních žadatelů vedoucí k vytváření synergických efektů při 
realizaci projektů a další koordinace místních aktérů směřující k naplňování cílů SCLLD 

- zprostředkování komunikace s řídícími orgány při přípravě projektových záměrů 

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Ekoregion Úhlava 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. 

Na základě dat získaných z monitorovacího systému a z dokumentace k jednotlivým realizovaným 
projektům bude manažer SCLLD ve spolupráci s Programovým výborem v rámci zprávy o činnosti 
spolku předkládané jednou ročně Valnému shromáždění členů sledovat a informovat veřejnost o 
naplňování indikátorů na úrovni strategických cílů. 

4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD  

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota 

(datum) 

Cílová hodnota  

(31. 12. 2027) 

Region s vysokou 
kvalitou života 
obyvatel 

Počet projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Počet projektů 
0 

(17.6.2021) 
20 

                                                           
1 Národní číselník indikátorů 

http://www.ekoregion-uhlava.cz/
http://www.ekoregion-uhlava.cz/
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atraktivní pro 
návštěvníky 

Celkový finanční 
objem projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Kč 
0 

(17.6.2021) 
40 000 000 

Region pečující o 
přírodní 
bohatství a 
životní prostředí 

Počet projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Počet projektů 
0 

(17.6.2021) 
10 

Celkový finanční 
objem projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Kč 
0 

(17.6.2021) 
20 000 000 

Udržitelný 
ekonomický 
rozvoj regionu 

Počet projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Počet projektů 
0 

(17.6.2021) 
20 

Celkový finanční 
objem projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Kč 
0 

(17.6.2021) 
20 000 000 

Region s vysokou 
mírou spolupráce 

Počet projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Počet projektů 
0 

(17.6.2021) 
5 

Celkový finanční 
objem projektů 
realizovaných 
v rámci 
strategického cíle 

Kč 
0 

(17.6.2021) 
5 000 000 

 

  



36 
 

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 Nýrsku dne 25.9.2021 

       

 

       ………………………………………………………. 

           Statutární zástupce MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 

                         Josef Rousek 
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