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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území  

MAS Ekoregion Úhlava 

 

Dodatek č. 2 
 

 

Tímto dodatkem se s účinností od 19. 3. 2021 mění následující části Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava takto: 

 

 

 

Kapitola: 2.2 SWOT analýza 

 

 

Cílem této kapitoly je definovat témata, jevy a problémy, které jsou důležité pro další udržitelný 

rozvoj regionů MAS Ekoregion Úhlava. Potřeby území jsou definovány na základě SWOT 

analýzy území, SWOT analýzy jednotlivých rozvojových oblastí (viz kapitolu Analýza 

problémů a potřeb) a na základě analýzy současného stavu území MAS. 

 

Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla zpracována se zapojením 

partnerů na veřejném projednání, které se konalo 20. června 2014 ve Strážově. Na jednání byly 

přítomni zástupci relevantních zájmových skupin z regionu MAS. Byla vytvořena použitím 

metody „Brainstorming“. Účastníci setkání formulovali silné a slabé stránky regionu, 

příležitosti a ohrožení. V dalším kroku mohl každý z účastníků přiřadit k jednotlivým výrokům 

určitý počet bodů, podle toho, jak se mu jevil daný výrok důležitý pro další rozvoj regionu 

MAS. Následně byly výroky rozděleny do jednotlivých rozvojových oblastí a doplněny o 

závěry vyplývající z analýz provedených v předchozích kapitolách tohoto dokumentu. 

 

Ze SWOT analýzy vyplynulo, že nejsilnějšími stránkami regionu MAS je kvalitní životní 

prostředí a zachovalá příroda spolu s dobrou infrastrukturou pro pěší, cykloturistiku a zimní 

sporty zejména v oblasti centrální Šumavy, dobrá spolupráce veřejného a neziskového sektoru 

a fungující přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Slabými stránkami jsou nedostatek 

pobytových zařízení pro seniory, nedostatečná nabídka základních služeb pro obyvatele, špatná 

kvalita místních komunikací a nedostatečná infrastruktura pro chodce a cyklisty v obcích i mezi 

nimi. V oblasti cestovního ruchu je nejslabší stránkou nedostatečná nabídka turistických 

atraktivit pro rodiny s dětmi a to zejména při nepřízni počasí, kdy nelze trávit čas aktivitami 

pod širým nebem.  

 

V rámci střednědobé evaluace SCLLD byly slabé stránky doplněny o zastarávající vybavení ve 

školách, zastarávající infrastrukturu pro spolkovou činnost a nevyhovující stav kulturních 

památek. Z příležitostí byly naopak odstraněny výroky „existence systému Šumavská karta“ a 

„ příliv cizinců jako trvalých obyvatel“. 

 

 
Silné stránky Slabé stránky 

- příroda      

- spolková činnost, spolupráce spolků se 

samosprávou   

- chybí pobytové zařízení pro seniory   

- úbytek služeb pro obyvatele v menších obcích 

(kvůli centralizaci)   
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- sportovní příležitosti pro zimní sezónu      

- naučné stezky 

- vybudovaná síť cyklotras 

- česko-německá spolupráce   

- kvalitní ovzduší    

- kvalitní pitná voda v regionu (přehrada 

Nýrsko)  

- sousedství s Německem (práce, cestovní 

ruch)    

- bezproblémový vztah s Němci    

- velké množství památek 

- silný vztah obyvatel k území  

- kvalitní propagace regionu   

- široká nabídka mimoškolních aktivit   

- personální stabilita samospráv   

- dokončené odkanalizování téměř všech 

šumavských obcí   

- kvalita práce MAS v minulém období    

- čistý průmysl – nezatěžuje životní 

prostředí    

- lepší vybavení ve školách     

- realizace pozemkových úprav     

- technická infrastruktura (čističky) 

v šumavské části regionu    

- galerie Klenová    

- dostatek míst ve školách   

- kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší 

množství penzionů)    

- technické vybavení pro kulturní akce     

- ekofarmy, prodej regionálních výrobků     

- aktualizace územních plánů     

- tradiční kulturní akce nadregionálního 

charakteru     

- bike-park (Železná Ruda, Špičák)    

- aktivní přístup místních lidí     

- otevřenost spolupráce škol s NNO a 

veřejností     

- špatné podmínky pro chodce a cyklisty (spojení 

mezi městy i v obcích)   

- nabídka atraktivit pro turisty – při dešti, pro 

rodiny s dětmi  

- kvalita komunikací 3. třídy, příkopy (odvod 

vody)   

- chybějící rozvojové centrum (Klatovy tak 

nefungují)   

- kvalita krajských komunikací    

- neudržování krajiny soukromými vlastníky 

(meliorační stoky, zarůstání nálety)  

- nízká kvalita služeb pro turisty    

- stav státních lesů (necitlivé hospodaření)    

- možnosti stravování v Nýrsku    

- dopravní obslužnost veřejnou dopravou  

- ubytovny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel   

- nízké příjmy obyvatel  

- necitlivý přístup ke krajině – sledují se jen 

ekonomické zájmy   

- direktivní přístup veřejné správy (chybí výměna 

informací mezi obcemi)   

- přeshraniční jazyková spolupráce (školky)    

- nedostatek kvalifikovaných řemeslníků 

(nekvalitní práce škol, absolventi nerozumí 

oboru)   

- spolupráce zaměstnavatelů a středních škol    

- chybí ubytování s vyšším standardem    

- technická infrastruktura v obcích mimo CHKO    

- vysoká frekvence automobilové dopravy 

- nedokončená privatizace zemědělských objektů  

- chybí vzdělávání pro řemeslníky (učňovské 

školství) 

- pracovní místa montážního typu- práce u pásu   

- odchod kvalifikovaných pracovníků do 

Německa 

- zastarávající vybavení ve školách 

- zastarávající infrastruktura pro spolkovou 

činnost 

- nevyhovující stav kulturních památek   

Příležitosti Hrozby 

- dotační programy – zdroje financí 

z evropských fondů  

- pozitivní vnímání regionální značky 

„Šumava“ v oblasti služeb drobných 

živnostníků a podnikatelů 

- příznivé podmínky na trhu pracovních 

příležitostí (dostatek zájemců o práci) 

- příznivější demografický vývoj (průměrný 

věk, vzdělání obyvatel) 

- velký potenciál území pro cestovní ruch 

- státní či krajská podpora rozvoje 

pečovatelských služeb v regionu  

- spolupráce s Plzeňským krajem  

- vnímání Šumavy jako místa pro aktivity 

návštěvníků všech věkových skupin  

- Existence kvalitní cykloturistické sítě 

v okolních regionech 

- koncentrace nepřizpůsobivých občanů na 

určitých místech (vznik vyloučených lokalit)   

- vyvádění financí z regionu (veřejné zakázky 

vyhrávají cizí firmy)   

- omezování občanské vybavenosti (obchody, 

lékárny, pošty)  

- další centralizace veřejných služeb   

- zhoršující se celospolečenské klima   

- nárůst administrativy pro obce   

- zamezení rozvoje malých obcí (nemožnost 

budovat vlastní infrastrukturu, pokračující 

administrativní zátěž)    

- zemědělská politika (monokultury, 

nekoncepční péče o krajinu)   

- malý zájem občanů o veřejné dění   

- výstavba supermarketů 

 



 

Stránka 3 z 20 

 

- rostoucí zájem o   kulturní akce k oživení a 

propagaci regionu  

- potenciál nových technologií (QR kódy) pro 

propagaci a zpřístupnění kulturních akcí a to 

jak nových tak již existujících 

- zájem o tradiční produkty z regionu v jiných 

částech Plzeňského kraje 

- rostoucí zájem o hippoturistiku v okolních 

regionech 

-  

 

 

Kapitola: 2.3 Analýza potřeb 

Podkapitola: 2.3.3.1 Cestovní ruch 

 

Ekoregion Úhlava patří z hlediska cestovního ruchu mezi atraktivní turistické oblasti a to jak 

pro krátkodobou tak i pobytovou turistiku. Její potenciál pro cestovní ruch je velký, ať už 

z hlediska přírodních podmínek, sportovního a rekreačního vyžití či množství nemovitých 

památek, i když jejich stav není vždy dobrý. Přesto je zde stále možné situaci zlepšovat 

především investicemi do rozvoje a zlepšení stávající infrastruktury (budování, údržba 

turistických a cyklotras, zajištění toalet v chráněné oblasti, zázemí pro cykloturistiku jako 

půjčovny, opravny). Další možností podpory rozvoje cestovního ruchu je podpora vzniku a 

existence návazné infrastruktura ve smyslu volnočasových aktivit při nepřízni počasí, aktivit 

pro rodiny s dětmi apod. Potenciál je i v kvalitní prezentaci a interpretaci místních atraktivit a 

jejich napojení na kvalitní infrastrukturu a služby (balíčky služeb, zážitková turistika, systém 

Šumavské karty apod.) nebo také v  podpoře a koordinaci činnosti podnikatelských subjektů 

(napříč sektory např. zemědělství- agroturistika, restaurace). 

 

SWOT analýza rozvojové oblasti Cestovní ruch 
Silné stránky Slabé stránky 

- příroda  

- sportovní příležitosti pro zimní sezónu  

- naučné stezky  

- vybudovaná síť cyklotras  

- sousedství s Německem (práce, cestovní 

ruch)  

- velké množství památek  

- kvalitní propagace regionu  

- galerie Klenová  

- kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší 

množství penzionů)  

- bike-park (Železná Ruda, Špičák)    

 

- nabídka atraktivit pro turisty – při dešti, pro 

rodiny s dětmi   

- nízká kvalita služeb pro turisty  

- možnosti stravování v Nýrsku  

- chybí ubytování s vyšším standardem  

- nevyhovující stav kulturních památek 

Příležitosti Hrozby 

- velký potenciál území pro cestovní ruch  

- vnímání Šumavy jako místa pro aktivity 

návštěvníků všech věkových skupin  

- Existence kvalitní cykloturistické sítě 

v okolních regionech 

- rostoucí zájem o   kulturní akce 

k oživení a propagaci regionu  

- potenciál nových technologií (QR kódy) 

pro propagaci a zpřístupnění kulturních 

akcí a to jak nových tak již existujících 

- SWOT analýza nedefinovala žádná ohrožení 
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- zájem o tradiční produkty z regionu 

v jiných částech Plzeňského kraje 

- rostoucí zájem o hippoturistiku 

v okolních regionech 

 

 

 

Podkapitola: 2.3.3.3 Sociální oblast a školství 

 

V sociální oblasti jsou základními rozvojovými tématy zkvalitnění a zvýšení dostupnosti 

sociálních a následných služeb pro seniory a hendikepované občany a řešení problémů 

souvisejících se sociálním vyloučením občanů. Z hlediska nárůstu počtu seniorů a trendu 

stárnutí regionu je třeba řešit zlepšení služeb pro seniory jako jsou terénní sociální služby pro 

seniory, denní stacionáře, pobytové zařízení pro seniory, ale také zlepšit dostupnost služeb, 

která se zhoršuje  zejména v malých obcích (především dopravní dostupnost a bezbariérovost 

v regionu). 

 

Přestože míra nezaměstnanosti je celkově v rámci MAS nižší než je celorepublikový průměr, 

mezi jednotlivými obcemi jsou výrazné rozdíly. Vznikají tak sociálně „vyloučené“ lokality, 

které mohou být v území problémem. Zde je potenciál pro zlepšení situace ať už formou 

zlepšení sociálního klimatu, podpoře začlenění sociálně vyloučených osob, podpory vhodné 

formy sociálního bydlení, prevence rizikových jevů ve společnosti. 

Se sociální oblastí a zejména prevencí patologických jevů u mládeže souvisí i problematika 

školství, kde je vhodné se zaměřit na zkvalitnění oblasti služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením (zejména projekty zaměřující se na prevenci socio-patologických jevů u mládeže, 

podporu mimoškolních aktivit, vznik volnočasových a nízkoprahových center, kluboven a 

místních spolků).  

Tématem školství je fakt, že region se potýká s odlivem mladých rodin s dětmi do větších měst 

a díky tomu i nedostatkem počtu žáků v menších školách a tudíž s větším zatížením obecních 

rozpočtů. Díky tomu často hrozí jejich zánik. S tím souvisí i problém špatného stavu objektů 

základních a mateřských škol v regionu. Stav škol (vybavení, vzdělávací programy, stav budov) 

je často zase následně důvodem k upřednostnění škol ve větších městech ze strany rodičů. 

V následujícím období by měly být realizovány projekty na rekonstrukci školních budov a 

investice do jejich vybavení, rekonstrukce a podpora středisek volného času, a volnočasových 

aktivit. V regionu roste zároveň potřeba zvýšení úrovně vzdělanosti. Zlepšit tento stav má 

potenciál podpora vzniku vhodných vzdělávacích programů, podpora činnosti knihoven, 

spolupráce zaměstnavatelů a středních škol či podpora kvalitního učňovského školství, které 

zde chybí. 

 

SWOT analýza rozvojové oblasti Sociální oblast a školství 
Silné stránky Slabé stránky 

- široká nabídka mimoškolních aktivit  

- lepší vybavení ve školách  

- dostatek míst ve školách  

- otevřenost spolupráce škol s NNO a 

veřejností    

 

- chybí pobytové zařízení pro seniory  

- úbytek služeb pro obyvatele v menších obcích - 

kvůli centralizaci  

- ubytovny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel  

- nízké příjmy obyvatel  

- přeshraniční jazyková spolupráce -školky  

- nedostatek kvalifikovaných řemeslníků - 

nekvalitní práce škol, absolventi nerozumí oboru  

- spolupráce zaměstnavatelů a středních škol 
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- chybí vzdělávání pro řemeslníky (učňovské 

školství) 

- odchod kvalifikovaných pracovníků do Německa 

- zastarávající vybavení ve školách 

- zastarávající infrastruktura pro spolkovou činnost 

 

Příležitosti Hrozby 

- státní či krajská podpora rozvoje 

pečovatelských služeb v regionu  

 

- koncentrace nepřizpůsobivých občanů na 

určitých místech - vznik vyloučených lokalit  

 

 

 

 

Kapitola: 2.3 Analýza potřeb 

Podkapitola 2.3.5 Shrnutí analýz a popis rozvojových potřeb území 

 

Z analýzy rozvojových potřeb a SWOT analýz území vyplývají následující potřeby, které 

budou prostřednictvím tohoto strategického dokumentu dále řešeny. Jednotlivé problémy jsou 

rozděleny podle výše definovaných rozvojových oblastí: 

 

Cestovní ruch 

 

1) V oblasti cestovního ruchu je území MAS zaměřené na jednodenní či krátkodobé 

pobyty spojené s pěší turistikou, cykloturistikou a hipoturistikou a na zimní sporty 

spojené s několikadenním i krátkodobým pobytem. 

2) Nejvýznamnější atraktivity pro cestovní ruch jsou sportovní areály v Železné Rudě, 

národní technická památka vodní elektrárna Čeňkova pila, technická památka 

Vchynicko – Tetovský plavební kanál, zámek Bystřice nad Úhlavou, Chráněná přírodní 

rezervace Bílá strž. 

3) V regionu chybí atraktivity spojené s hornickou historií ve Strážově, s těžbou zlata na 

Šumavě a zpracováním rudy v Hamrech (technická vodní díla). 

4) V regionu MAS je dostatek naučných stezek zaměřených na přírodní bohatství. Bylo by 

vhodné vytvořit naučné stezky k problematikám zmíněným v předchozím bodě. 

5) Síť turistických a cykloturistických tras v regionu je relativně hustá a propojuje 

zajímavá místa v území zejména v prostoru tzv. centrální Šumavy. 

6) V území MAS chybí doprovodné volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny 

návštěvníků (vnitřní aktivity při nepřízni počasí, zážitková turistika).  

7) MAS by v budoucnu měla iniciovat užší spolupráci informačních center jak v regionu 

MAS, tak i mimo něj v rámci České republiky i v přeshraničním Bavorsku. 

 

Bod 1), 2) a 7) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje 

venkova ČR 2014 – 2020. 

 

Krajina a příroda 

 

1) Největšími znečišťovateli ovzduší v území MAS jsou dopravní zatížení na silnicích I. i 

II. třídy a soukromé zdroje vytápění. Obecně lze kvalifikovat stav ovzduší v regionu 

jako velmi dobrý. 

2) V území se nevyskytují lokality s vysokým rizikem znečištění povrchových 

a podzemních vod.  
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3) Obce chtějí nadále zkvalitňovat nakládání s odpadními vodami (výstavby či 

rekonstrukce kanalizací a ČOV). 

4) V obcích MAS by měl pokračovat proces pozemkových úprav.  

5) Obce MAS nemají zásadní problém v oblasti nakládání s odpady. Největším tématem 

pro příští období je odpad produkovaný v odvětví cestovního ruchu zejména na území 

NP Šumava. 

6) Hlavním centrem environmentálního vzdělávání v regionu jsou mateřské  

a základní školy. 

 

Bod 4) bude řešen prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje venkova ČR 

2014 – 2020. 

 

Sociální oblast a školství 

 

1) V území MAS v současné době hrozí zanikání základních škol. Tento problém je 

částečně způsoben stárnutím populace, jeho hlavním důvodem však je odliv mladých 

lidí a rodin s dětmi do větších sídel.  

2) Aktuálním problémem je stav objektů základních a mateřských škol v regionu. 

V následujícím období by měly být realizovány projekty na rekonstrukci školních 

budov a investice do jejich vybavení. 

3) V sociální oblasti budou aktivity obcí i poskytovatelů sociálních služeb zaměřeny na 

zkvalitnění služeb pro seniory (zejména pobytových). 

4) Dalším tématem v sociální oblasti je zkvalitnění oblasti služeb pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením (zejména projekty zaměřující se na prevenci socio-patologických 

jevů u mládeže – volnočasová a nízkoprahová centra, klubovny, místní spolky). 

5) Výrazný problém způsobuje kumulace rodin a jednotlivců ohrožených sociálním 

vyloučením v ubytovnách v Janovicích nad Úhlavou a v Chudeníně. 

6) Většina obcí regionu prošla (či právě prochází) procesem komunitního plánování 

sociálních služeb a sociální oblast je v regionu koordinována v rámci komunitního 

plánu sociálních služeb. 

 

Body 2) a 4) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Integrovaný regionální 

operační program. 

 

Body 4) a 5) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Operační program 

Zaměstnanost. 

 

Bod 1), 2) a 4) budou řešeny prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

 

Podnikání 

 

1) V regionu chybí drobní podnikatelé, biofarmy i samostatně hospodařící rolníci, kteří by 

vytvářeli regionální produkty, popř. využívali farmářské trhy či prodej ze dvora. 

2) V regionu jsou dva objekty, které jsou v národní databázi brownfieldů, a to bývalá 

kasárna v Nýrsku a Janovicích nad Úhlavou. Další objekty lze spíše přiřadit do kategorie 

nevyužívané objekty. Problémem některých obcí jsou ekologické zátěže v bývalých 

zemědělských objektech. 

3) Nezaměstnanost v regionu i přes ekonomickou recesi je v porovnání s jinými 

venkovskými regiony nízká. 
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4) MAS by se měla zaměřit na iniciaci projektů, které podpoří rozvoj drobného podnikání 

a živností. 

 

Body 1) a 4) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje venkova 

ČR 2014 – 2020. 

 

 

Rozvoj obcí 

 

1) Technický stav místních komunikací je špatný. Problémem je také bezpečnost provozu. 

2) Chybí infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu v sídlech a k jejich propojení. 

3) Dopravní obslužnost ve větších sídlech regionu je dobrá. Problémy jsou však v malých 

obcích. 

4) Vedle zkvalitňování vzhledu intravilánů obcí, jsou v regionu velmi aktuální projekty a 

záměry na zkvalitnění trávení volného času pro místní obyvatele  

i návštěvníky regionu.     

5) Z inženýrských sítí jsou v regionu v nejhorším technickém stavu, i co se do pokrytí týče, 

kanalizační sítě. Aktuální jsou i rekonstrukce či nové rozvody vodovodní sítě. 

Plynofikace není pro obce aktuálním tématem. 

6) Dostupnost a kvalita služeb je dobrá ve větších sídlech regionu, v menších obcích je 

nutné se zaměřit na udržení stávajících služeb či zajištění jejich základní nabídky. 

 

Body 1) a 2)  budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Integrovaný regionální 

operační program. 

 

Bod 4) bude řešen prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

 

 

 

Důležitým průřezovým tématem, které bylo identifikováno v rámci procesu tvorby SWOT je 

téma spolupráce. Je myšlena spolupráce na úrovni jednotlivých zájmových skupin v území 

MAS, ale také spolupráce navenek, například s relevantními subjekty ze sousedního Bavorska. 

Posílení spolupráce a zefektivnění komunikace přispěje k naplnění cílů ve všech výše 

uvedených rozvojových oblastech.  

 

Toto průřezové téma bude naplňováno především animační činností managementu MAS 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Částečně bude také řešeno 

prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 a částečně 

prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce, národních a krajských programů. 

 

 

 

Kapitola 2.4 Provázání analytické a strategické části 

 

Cílem této kapitoly je popsat, jakým způsobem je propojena socioekonomická analýza, analýza 

problémů a potřeb, SWOT analýza a strategická část. Následující tabulka dokazuje, že cíle 

SCLLD byly definovány na základě analytických zjištění v území.  
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Provázání analytické a strategické části 

SWOT analýza (silné a slabé stránky) Kapitoly analýzy 

SCLLD 

Specifické cíle SCLLD 

Silné stránky 

příroda      1.2.7, 2.1.8.2., 

2.1.10.4. 2.1.1. Ochrana životního prostředí 

spolková činnost, spolupráce spolků se 

samosprávou     

1.3.1., 2.1.9, 

2.1.9.1. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni 

sportovní příležitosti pro zimní sezónu     

2.1.8.3., 2.1.3.3. 

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu                           

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb 

naučné stezky   

2.1.8.2., 2.1.8.3. 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti                     

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu 

vybudovaná síť cyklotras     

2.1.8.3., 2.1.8.2. 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti                       

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu 

česko-německá spolupráce   
1.4., 2.1.9.2. 

4.1.2. Posílení spolupráce na národní a 

mezinárodní úrovni 

kvalitní ovzduší       2.1.10.1., 2.1.10.2. 2.1.1. Ochrana životního prostředí 

kvalitní pitná voda v regionu (přehrada 

Nýrsko)    1.2.7., 2.1.10.3. 

2.1.1. Ochrana životního prostředí                                                            

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

sousedství s Německem (práce, cestovní 

ruch)    
1.4., 2.1.9.2.,  

2.1.4.2. 

4.1.2. Posílení spolupráce na národní a 

mezinárodní úrovni                                                                          

3.1.2. Udržitelná propagace regionu 

bezproblémový vztah s Němci   
1.4., 2.1.9.2., 

4.1.2. Posílení spolupráce na národní a 

mezinárodní úrovni 

velké množství památek   2.1.8.1. 1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu 

silný vztah obyvatel k území  

2.1.9.1. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání  

 kvalitní propagace regionu     

2.1.8.3, 2.1.9.2. 

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu                          3.1.1. Podpora drobného, 

malého a středního podnikání             3.1.2. 

Udržitelná propagace regionu                                                                       

4.1.2. Posílení spolupráce na národní a 

mezinárodní úrovni 

široká nabídka mimoškolních aktivit  2.1.5. 1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

personální stabilita samospráv   
2.1.9.2. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

dokončené odkanalizování téměř všech 

šumavských obcí   
2.1.3.4. 

1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury 

kvalita práce MAS v minulém období    
1.4., 1.3. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

čistý průmysl – nezatěžuje životní 

prostředí  
2.1.4.4., 2.1.10. 

2.1.1. Ochrana životního prostředí                                                        

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

lepší vybavení ve školách    2.1.5. 1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

realizace pozemkových úprav     
2.1.10.4. 

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 
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technická infrastruktura (čističky) 

v šumavské části regionu  
2.1.3.4. 

1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury 

2.1.1. Ochrana životního prostředí                                                         

galerie Klenová  2.1.8.1. 1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu 

dostatek míst ve školách   2.1.5. 1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší 

množství penzionů)   
 2.1.8., 2.1.4.5. 

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

technické vybavení pro kulturní akce    
2.1.3.3. 

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

ekofarmy, prodej regionálních výrobků    

2.1.4.3, 2.1.4.5. 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání                                                                         

3.1.2. Udržitelná propagace regionu 

aktualizace územních plánů   
2.1.9.3. 

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

tradiční kulturní akce nadregionálního 

charakteru     
2.1.8.1., 2.1.9. 

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

bike-park (Železná Ruda, Špičák)    

2.1.3.3. 

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu                                          

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb 

aktivní přístup místních lidí     
  2.1.9. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

 otevřenost spolupráce škol s NNO a 

veřejností    
 2.1.5. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

Slabé stránky 

chybí pobytové zařízení pro seniory    2.1.6. 1.2.1. Zkvalitnění sociálních služeb 

úbytek služeb pro obyvatele v menších 

obcích (kvůli centralizaci)  

2.1.3.4. 

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb                                 

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit                           

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání  

špatné podmínky pro chodce a cyklisty 

(spojení mezi městy i v obcích)  2.1.3.1. 1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti 

nabídka atraktivit pro turisty – při dešti, 

pro rodiny s dětmi  

2.1.8.3. 

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu                              

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

3.1.2. Udržitelná propagace regionu 

kvalita komunikací 3. třídy, příkopy 

(odvod vody)   
2.1.3.1 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti 

chybějící rozvojové centrum (Klatovy 

tak nefungují)  
2.1.9.2 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

kvalita krajských komunikací    
2.1.3.1 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti 

neudržování krajiny soukromými 

vlastníky (meliorační stoky, zarůstání 

nálety)  

2.1.10.4. 

1.1.3. Zlepšení stavu veřejných prostranství                                         

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

nízká kvalita služeb pro turisty    

2.1.8.3. 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání                   

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu 

stav státních lesů (necitlivé hospodaření)  
2.1.4.3., 2.1.10.4. 

 2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

možnosti stravování v Nýrsku   

2.1.8.3. 

1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu                              

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb    

dopravní obslužnost veřejnou dopravou  
2.1.3.1. 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti 
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ubytovny pro nízkopříjmové skupiny 

obyvatel    2.1.6., 2.1.6.3. 1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb                                 

1.2.1.Zkvalitnění sociálních služeb 

nízké příjmy obyvatel  

2.1.6., 2.1.4.2 

1.2.1.Zkvalitnění sociálních služeb                                                        

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání  

necitlivý přístup ke krajině – sledují se 

jen ekonomické zájmy    2.1.10.4.  2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

direktivní přístup veřejné správy (chybí 

výměna informací mezi obcemi)    2.1.9.2. 4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

 přeshraniční jazyková spolupráce 

(školky)    1.4., 2.1.5. 

1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti                                                     

4.1.2. Posílení spolupráce na národní a 

mezinárodní úrovni                                                                         

nedostatek kvalifikovaných řemeslníků 

(nekvalitní práce škol, absolventi 

nerozumí oboru)   

2.1.5. 

1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

spolupráce zaměstnavatelů a středních 

škol    
2.1.5., 2.1.4. 

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a 

regionální úrovni                     

chybí ubytování s vyšším standardem  
2.1.8.3. 

 1.3.1. Zlepšení služeb a nabídky cestovního 

ruchu 

technická infrastruktura v obcích mimo 

CHKO   
2.1.3.4. 

1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury 

vysoká frekvence automobilové dopravy 

2.1.3.1. 

1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a 

obslužnosti                         

2.1.1. Ochrana životního prostředí 

nedokončená privatizace zemědělských 

objektů 
 2.1.4.3.. 

2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a 

zachování krajiny 

chybí vzdělávání pro řemeslníky 

(učňovské školství) 
2.1.5. 

1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti 

pracovní místa montážního typu- práce 

u pásu   
2.1.4.4. 

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání  

 odchod kvalifikovaných pracovníků do 

Německa 
2.1.4.2  

3.1.1. Podpora drobného, malého a středního 

podnikání  

zastarávající vybavení ve školách 2.1.5. 1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti                                                      

zastarávající infrastruktura pro 

spolkovou činnost 2.1.5., 2.1.9. 

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb 

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a 

kulturních aktivit 

nevyhovující stav kulturních památek 2.1.8. 1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu 

 

 

 

 

 

 

Kapitola: 3.8 Akční plán 

Podkapitola 3.8.2. Programový rámec č. 2 – Program rozvoje venkova 

 

Na základě střednědobé evaluace realizace SCLLD v roce 2019 byly navrženy, projednány a 

Valným shromážděním členů schváleny následující změny programového rámce Program 

rozvoje venkova: 

 

1) Přesun finančních prostředků z Fiche 2.5 do Fiche 2.1. Důvodem přesunu je reflexe 

reálného čerpání prostředků ve Fichi 2.5 v první polovině programového období. 
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(realizován 1 projekt) společně s průzkumem absorpční kapacity a zjištěnou vyšší 

připraveností projektů ve Fichi 2.1. Viz Evaluační zprávu str. 40, 41 a 64. 

2) Zavedení Fiche 2.7 zaměřené na čl. 20 PRV a přesun všech zbývajících prostředků do 

alokace této Fiche ze zrušených Fichí č. 2.4, 2.6 a z nedočerpaných Fichí č 2.2 a 2.3. 

Výběr oblastí pro čl. 20 PRV byl stanoven na základě průzkumu absorpční kapacity 

území MAS prováděného v rámci střednědobé evaluace. Viz Evaluační zprávu str. 40, 

41 a 64. 

3) Zrušení Fiche č. 2.4 a 2.6. Důvodem zrušení těchto Fichí je změna absorpční kapacity 

území, jež se projevuje nezájmem o realizaci projektů v oblasti pozemkových úprav (do 

vyhlášené výzvy nebyla podána žádost o dotaci) a současně dlouhodobě deklarovaná 

potřeba realizace projektů zaměřených na oblasti podporované prostřednictvím článku 

20 PRV. Ve vztahu k nastaveným pravidlům pro projekty spolupráce bylo rozhodnuto 

nerealizovat projekty spolupráce a přesunout prostředky do Fiche 2.7. Viz Evaluační 

zprávu str. 40, 41 a 64. 

 

 
Název Fiche  2.1. Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku.  Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení 

životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A 

Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 

jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na 

trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 

určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice 

na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 

peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této 

Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 

Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, 

oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů 

na biomasu. 

Definice příjemce dotace: Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- tvorba pracovních míst, 

- lokalizace místa realizace projektu (s ohledem na LFA), 

- velikost podniku žadatele. 

Indikátory výstupů 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 8 

Indikátory výsledků 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
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Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 5 
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Název Fiche  2.2. Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní 

půdě.  Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 

zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti 

ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a 

udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení 

ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

Vazba na cíle SCLLD 2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a zachování krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

Definice příjemce dotace: Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 

soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých 

škol, obcí nebo jejich svazků. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- tvorba pracovních míst, 

- celková výše způsobilých nákladů projektu ve vazbě na délku lesních cest, 

které projekt řeší, 

- soulad projektu s relevantními strategickými dokumenty (obce, mikroregionu, 

kraje). 

Indikátory výstupů 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

Indikátory výsledků 

Číslo 94302 

Název Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 1,48 
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Název Fiche  2.3. Lesnická technologie 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 26 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 

technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  Podpora přispívá k 

naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 

konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 

podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 

hospodářství. 

Vazba na cíle SCLLD 2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a zachování krajiny 

Oblasti podpory Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 

hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování 

potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 

technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též 

výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického 

vybavení.  Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje 

energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým 

zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování 

dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 

odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více 

podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a 

postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům. Žadatel na lesních pozemcích 

hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 

platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

Definice příjemce dotace: Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na 

investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 

mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- tvorba pracovních míst, 

- velikost podniku žadatele,  

- návaznost projektu na již existující aktivitu/provoz, 

- inovativní řešení. 

Indikátory výstupů 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 3 

Indikátory výsledků 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 
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Název Fiche  2.4. Pozemkové úpravy 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně 

přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Podpora přispívá k 

naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 

konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 

podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 

zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, 

zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 2.1.2. Šetrné využívání přírodního bohatství a zachování krajiny 

Oblasti podpory Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující 

zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně 

životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability 

krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a 

vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se 

schválenými návrhy pozemkových úprav. 

Definice příjemce dotace: Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- celkové způsobilé náklady projektu ve vazbě na rozsah realizovaných aktivit, 

- soulad projektu s relevantními strategickými dokumenty (obce, mikroregionu, 

kraje), 

- inovativní řešení. 

Indikátory výstupů 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

Indikátory výsledků 

Číslo 94301 

Název Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti 

krajiny a její diverzifikaci (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 
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Název Fiche  2.5. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora 

sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, 

vytváření malých podniků a pracovních míst. 

Vazba na cíle SCLLD 3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání 

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s 

výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v 

odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a 

dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 

střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G 

(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 

oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 

specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J 

(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, 

vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních 

kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 

stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 

kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 

82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, 

zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 

potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních 

služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou 

uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty 

uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty 

neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů 

jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 

fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 

pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a 

ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace: Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- tvorba pracovních míst, 

- velikost podniku žadatele, 

- inovativní řešení, 

- celkové způsobilé náklady projektu ve vazbě na rozsah realizovaných aktivit, 

- návaznost projektu na již existující aktivitu/provoz. 

Indikátory výstupů 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 3 

Indikátory výsledků 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 
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Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

 
Název Fiche  2.6. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 44 

Stručný popis Fiche Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu 

by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s 

jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 

realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD 4.1.2. Posílení spolupráce na národní a mezinárodní úrovni 

Oblasti podpory Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být 

v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce 

(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která 

jsou řešena v SCLLD daných MAS.  

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat 

pouze následující výdaje:  

- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení 

místních výrobků a služeb,  

- investice související se vzdělávacími aktivitami,  

- investice do informačních a turistických center.  

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 

provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat především 

pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů 

správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 

apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat 

po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro 

podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí 

prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 

technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z 

alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace: Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla 

schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:  

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 

která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.  

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria jsou nastavena centrálně Pravidly pro operaci 19.3.1 

Indikátory výstupů 

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

Indikátory výsledků 

Číslo  

Název Není stanoven 

Výchozí stav  

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

 

Cílový stav  
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Název Fiche  2.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 20 

Stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 

venkovských oblastech.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 

snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, 

zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských 

oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD Hlavní cíl: 1.2.2 Zvýšení úrovně vzdělanosti  

Další cíle: 1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb, 1.1.3. Zlepšení stavu 

veřejných prostranství, 1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu,  

1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a kulturních aktivit  

Oblasti podpory Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 

(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 

této Fiche může zahrnovat následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy  

c) Hasičské zbrojnice  

e) Vybrané kulturní památky  

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

 

Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle 

plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb 

a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce dotace: Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní 

neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých výdajů 

(Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Principy pro určení 

preferenčních kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na tyto principy: 

- zkušenosti žadatele (doba existence), 

- soulad projektu s relevantními strategickými dokumenty (obce, mikroregionu, 

kraje), 

-zapojení místní komunity do přípravy a realizace projektu 

- propagace MAS Ekoregion Úhlava. 

Indikátory výstupů 

Číslo 92702 

Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 5 

Indikátory výsledků 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro 

mid-term (r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 
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Téměř všichni zemědělští podnikatelé v území MAS se věnují zemědělské prvovýrobě zejména 

kvůli přírodním podmínkám a krajinnému rázu. Na území MAS se nachází jen několik 

podnikatelských subjektů zabývajících se aktivně potravinářstvím (dle informací MAS 3 

subjekty). Tyto subjekty byly při zjišťování absorpční kapacity území osloveny  

a nebyly zaznamenány žádné projektové záměry orientované na problematiku potravinářství. 

Také při projednávání strategie v pracovních skupinách nebyla identifikována potřeba podpory 

potravinářství v rámci realizace SCLLD.  Z těchto důvodů a s přihlédnutím k celkové výši 

prostředků alokovaných na programový rámec Program rozvoje venkova bylo při veřejném 

projednání finančního plánu rozhodnuto, že programový rámec nebude obsahovat Fichi 

zaměřenou na potravinářství. 

 

Podkapitola 3.8.4. Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD 

 
Tabulka 1 Grafické znázornění struktury programových rámců 

Programové rámce IROP PRV ZAM 

Opatření CLLD 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 

Specifický 

cíl  

Opatření 

SCLLD 

             

 Strategický cíl č. 1 - Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu 

1.1.1. 1.1.1.1. 1     1  2  2    

 1.1.1.2. 2         2    

1.1.2. 1.1.2.1.          2    

1.1.3. 1.1.3.1. 2    2   2  2 1   

1.1.4. 1.1.4.1.          2 1   

1.1.5. 1.1.5.1. 2 2 2      1 2 1   

 1.1.5.2. 2        1 2 2   

 1.1.5.3.  2        2    

1.2.1. 1.2.1.1. 2 1 1       2  1 1 

 1.2.1.2. 2 2 2       2  2  

1.2.2. 1.2.2.1. 2  2 1      2 1  2 

 1.2.2.2.   2 2      2 1 2 2 

1.3.1. 1.3.1.1. 2    2    1 2 2   

 1.3.1.2. 2    2    1 2    

 1.3.1.3.         2 2    

1.3.2. 1.3.2.1.   2       2 1   

 1.3.2.2. 2  2       2 2   

 Strategický cíl č. 2 - Udržení a zlepšení stavu přírodního bohatství a životního prostředí 
2.1.1. 2.1.1.1. 1    2   2 2 2    

 2.1.1.2.     2     2    

 2.1.1.3.   2 2      2    

2.1.2. 2.1.2.1.        2  2    

 2.1.2.2.    2 2     2    

 2.1.2.3.     2   1  2    

 Strategický cíl č. 3 - Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje regionu 
3.1.1. 3.1.1.1. 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2  2 1 

 3.1.1.2.    2 2     2  2 2 

 3.1.1.3. 2    1 1 1 1 1 2    

 3.1.1.4. 2   2 1 1 1  1 2  2 2 

 3.1.1.5.     1 2   2 2   2 

3.1.2. 3.1.2.1.     2    2 2 2   

 Strategický cíl č. 3 – Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní 

úrovni 

4.1.1. 4.1.1.1.    2 2     2 2   

4.1.2. 4.1.2.1.    2      1    
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Legenda: Hodnota 1 = přímý vliv opatření CLLD na opatření SCLLD 

     Hodnota 2 = nepřímý vliv opatření CLLD na opatření SCLLD 

                Hodnota 0 (pole bez hodnoty) = opatření CLLD je bez vlivu na opatření SCLLD 
 

Tabulka 2 Grafické vyjádření vazeb mezi opatřeními/fiche programových rámců 

  IROP PRV ZAM 

PR Opatření 

PR 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 

IROP 1.1 x             

1.2. 1 x            

1.3. 0 1 x           

1.4. 2 0 1 x          

PRV 2.1. 1 0 2 2 x         

2.2. 1 0 0 0 2 x        

2.3. 0 0 0 0 2 1 x       

2.4. 2 0 0 0 1 1 0 x      

2.5. 1 0 2 2 0 0 0 0 x     

2.6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x    

2.7. 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1 x   

ZAM 3.1. 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 x  

3.2. 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 x 

 

 

Legenda: Hodnota 1 = silná vazba mezi opatřeními / fiche 

     Hodnota 2 = slabá vazba mezi opatřeními / fiche 

                Hodnota 0 = žádná vazba mezi opatřeními / fiche 

                Hodnota X = shodná opatření / fiche 

 

 


