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1.

Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie

1.1.

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

Území MAS Český les se nachází v Plzeňském kraji a přímo sousedí se Spolkovou republikou
Německo. Rozloha tohoto území činí k 31. 12. 2019 celkem 1 466,7 km2. Území MAS Český les
spadá do správního obvodu 5 obcí s rozšířenou působností – ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn,
ORP Stříbro, ORP Stod a ORP Tachov.
V MAS Český les je zastoupeno 75 měst a obcí, z nichž některé jsou mimo to sdruženy ve
svazcích/mikroregionech. Počet obyvatel s trvalým pobytem na území MAS Český les činil k 31.
12. 2019 celkem 57 811 osob. Hustota zalidnění tak činí pouze 39,4 obyvatel na km² (pro srovnání
Plzeňský kraj vykazuje v témže období hustotu zalidnění 77,1 obyvatel na km2).
Následující tabulka ukazuje seznam obcí MAS Český les, počet obyvatel a rozlohu území k 31.
12. 2019 a současně zobrazuje zapojení obcí do okresů a ORP.
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Český les, z. s.

Kód
obce
553433
553441
553450
560758
541605
541401
553506
553514
566098
553549
553557
553425
553573
553581
560863
553620
566641
566276
553662

Název obce

NUTS 4 (okres)

Obec s rozšířenou
působností (ORP)

Babylon
Bělá nad Radbuzou
Blížejov
Bor
Brod nad Tichou
Broumov
Bukovec
Čermná
Černovice
Česká Kubice
Díly
Domažlice
Drahotín
Draženov
Halže
Hlohová
Hlohovčice
Hora Svatého Václava
Horní Kamenice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Domažlice

Stod

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Stod

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Stod

Počet obyvatel k
31. 12. 2019
325
1 751
1 546
4 486
248
140
120
251
161
969
393
11 094
196
428
940
283
187
63
255

Rozloha
(ha)
665,2
8331,8
2499,8
11650,7
982,0
1017,2
583,4
324,7
697,2
4597,1
140,1
2461,8
891,8
672,1
3555,2
665,5
331,6
765,2
385,1
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Kód
obce
553671
553689
560898
566331
553735
560910
553751
566144
553794
541559
553816
553832
553891
553913
553930
553948
553956
566292
599174
553999
554006
554031
554057
541443
554073
566209
599182
554081
554090
566373
554111
554138
541486
561151
554154
561169

Název obce

NUTS 4 (okres)

Obec s rozšířenou
působností (ORP)

Horšovský Týn
Hostouň
Hošťka
Hvožďany
Chodov
Chodský Újezd
Chrastavice
Kanice
Klenčí p. Č.
Kočov
Koloveč
Křenovy
Luženičky
Meclov
Mezholezy (HT)
Milavče
Mířkov
Mnichov
Močerady
Mutěnín
Nemanice
Nevolice
Nový Kramolín
Obora
Osvračín
Otov
Pařezov
Pasečnice
Pec
Pelechy
Poběžovice
Postřekov
Prostiboř
Přimda
Puclice
Rozvadov

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Stříbro

Tachov

Tachov

Domažlice

Horšovský Týn

Tachov

Tachov

Počet obyvatel k
31. 12. 2019
5 034
1 318
428
37
761
799
385
206
1 350
220
969
147
399
1 193
116
596
293
214
62
260
258
187
222
156
631
114
198
208
232
75
1 581
1 127
149
1 608
357
798

Rozloha
(ha)
7131,1
3851,2
3611,6
299,6
888,1
6474,4
872,4
759,5
1809,3
1146,9
1376,3
312,9
629,0
3197,8
1012,9
1219,5
1763,0
1424,7
666,5
1547,9
3837,8
255,9
919,4
1613,5
1124,3
711,0
159,0
774,8
800,4
167,9
2782,5
1889,0
1034,5
5063,5
1385,7
5494,0
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Kód
obce
554189
554201
554260
554278
554294
561185
561193
554316
561207
561223
541621
554341
554359
561304
554383
554413
554421
566250
541362
554472

CELKEM

Název obce

NUTS 4 (okres)

Obec s rozšířenou
působností (ORP)

Rybník
Semněvice
Srbice
Srby
Staňkov
Staré Sedliště
Staré Sedlo
Stráž (DO)
Stráž (TC)
Studánka
Tisová
Tlumačov
Trhanov
Třemešné
Újezd
Velký Malahov
Vidice
Vlkanov
Zadní Chodov
Ždánov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Horšovský Týn

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Horšovský Týn

Domažlice

Domažlice

Tachov

Tachov

Domažlice

Domažlice

Počet obyvatel k
31. 12. 2019
177
255
381
480
3 319
1 263
248
220
1 204
543
466
429
535
378
429
249
178
125
251
157
57 811

Rozloha
(ha)
3648,7
1202,5
1383,7
2045,3
2049,5
3736,1
2360,2
265,5
5397,0
710,9
1989,3
1187,0
213,7
5111,4
1102,2
1690,5
1195,4
428,6
1388,0
337,1

146 668,0

Zdroj: www.czso.cz

1.1.1. Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Území MAS Český les je tvořeno katastry správních území 75 obcí, které souhlasily s
působností MAS Český les na svém území v programovém období EU 2021 - 2027.
Geomorfologicky leží většina území MAS Český les v Českoleské oblasti a po celé délce jím
prochází CHKO Český les sahající od Folmavy na jihu po Broumov na severu. CHKO Český les tvoří
cca 32 % území MAS Český les. Jde o periferní venkovské území sousedící se Spolkovou republikou
Německo.
Homogenita daného území historicky souvisí s přirozeným vývojem spolupráce měst, obcí a
dalších subjektů. Území MAS Český les má podobné ekonomické, demografické, sociální,
historické, kulturní a geografické parametry. Území je definováno společnými zájmy obcí a
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obyvatel, které tyto zájmy či problémy dokáží řešit společně. Vyjma tradiční oblasti Chodska je
celé území poznamenáno vysídlením po druhé světové válce.
Jde o oblast, kde na jedné straně je ekonomickým a sociálním problémem udržet obyvatele z
důvodu nízkých obslužných funkcí území a na straně druhé jde o území v neporušeném přírodním
prostředí.
Z hlediska administrativně správního mají nejvyšší význam Domažlice a Horšovský Týn, jelikož
jsou obcemi s rozšířenou působností. Další význam mají města Bor, Poběžovice a Staňkov, která
tvoří správní obvod s pověřeným obecním úřadem. Území MAS Český les se vyznačuje
rozdrobenou sídelní strukturou s převahou obcí do 499 obyvatel a velkým počet obcí do 199
obyvatel (viz Graf č. 1).
Graf č. 1: Procentuální podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí

2,67%

1,33%
1,33%

13,33%

26,67%
1-199
200-499

13,33%

500-999
1 000-1 999
2 000-4 999

41,33%

5 000-9 999
10 000-19 999

Zdroj: www.czso.cz

Na území MAS Český les má sídlo pět dobrovolných svazků obcí (Borsko, Lučina, Mikroregion
Dobrohost, Sedmihoří, Svazek obcí Domažlicko), které jsou členy MAS Český les a dále Účelové
sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE. Jedná se o svazky obcí, které sdružují obce za
účelem dosažení společného cíle. Některé obce jsou členy ve více svazcích. Pozitivním jevem je,
že postupně dochází k vyšší spolupráci mezi obcemi.
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Podnikatelské prostředí je na území MAS Český les velice málo rozvinuté. Příčinou je zejména
nedostatečně rozvinutá podnikatelská infrastruktura. Území MAS Český les (zejména východní
část) můžeme považovat za zemědělskou krajinu. Že se jedná o zemědělskou oblast, dokazuje
nadprůměrná zaměstnanost v primárním sektoru.
Celé území MAS Český les spadá do marketingové turistické oblasti Český les a disponuje
značným přírodním, historickým a kulturním potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.
Nejvýznamnějšími památkami na území MAS Český les, z. s., je zřícenina hradu Přimda a zámek
Horšovský Týn. Celé území MAS Český les je předurčeno zejména pro aktivní turistiku. Největším
negativem je absence destinačního managementu.
Základní společné prvky socioekonomické analýzy pro území MAS Český les jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1.2.

Stárnutí populace a vysídlování venkova.
Stále je patrný vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou a
poválečným vývojem na obyvatelstvo
Území se nachází v periferní venkovské oblasti.
Odchod mladých kvalifikovaných a vzdělaných obyvatel z území MAS Český les (tzv.
brain drain – odliv mozků).
Nízká daňová výtěžnost malých obcí, nedostatek finančních prostředků na řešení
problémů.
Nízká průměrná hrubá mzda a nízký medián hrubé mzdy.
Velmi malé zastoupení malých a středních konkurenceschopných podniků na venkově.
Nedostatečná dopravní obslužnost venkovských obcí.
Hustá síť komunikací III. třídy a místních komunikací v nevyhovujícím někdy až
havarijním stavu spojující venkovský prostor s jejich spádovými centry.
V primárním sektoru pracuje nadprůměrné množství obyvatelstva v porovnání s ČR.
Nevyváženost a vzájemná rozpornost zájmů jednotlivých složek zemědělského
sektoru. Zemědělská půda je dosud ve vlastnictví mikropodniků, provozní, skladovací
a technologické prostory jsou ve vlastnictví soukromých podnikatelů. Potravinářský
průmysl stejně jako velkoobchodní sítě ovládají z velké části zahraniční společnosti.
Odliv a nedostatečná přítomnost veřejných a komerčních služeb ve venkovském
prostoru.

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Následující mapy znázorňují hranice územních obvodů obcí, krajů (NUTS 3) a hranice regionů
soudržnosti (NUTS 2). Pro lepší zobrazení uvádíme dvě samostatné mapy.
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Mapa č. 1: Území MAS Český les pro období 2021 - 2027

Zdroj: vlastní zpracování
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Mapa č. 2: Území MAS Český les, území NUTS 3 (Plzeňský kraj) a území NUTS 2 (Region soudržnosti Jihozápad)

Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php

1.3.

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1. Popis historie a zkušeností MAS
Místní akční skupina Český les byla založena na principu LEADER v roce 2004. Všechny
zakládající členské mikroregiony Chodská liga, Dobrohost (dříve Český les), Sedmihoří, Borsko a
Lučina již vzájemně spolupracovaly od roku 1998 v rámci zájmového sdružení právnických osob
Šance pro jihozápad, které se později stalo platformou pro vznik dalších místních akčních skupin
v Plzeňském kraji. Právě na úrovni mikroregionů se podařilo díky místní znalosti a spolupráci
iniciátorů získávat další členy z neziskové i podnikatelské sféry a v neposlední řadě i fyzické
osoby podporující rozvoj venkova
V období 2007 -2013 MAS Český les úspěšně implementovala SPL, přičemž v devíti výzvách
rozdělila v 90 projektech celkem 55 987 830 Kč.
Na základě schválené strategie CLLD 2014 - 2020 MAS dokončuje administraci žádostí ve
výši téměř 200 milionů korun. MAS má zkušenosti coby žadatel s realizací projektů z programů
přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů Egrensis a Šumavam, Fondu česko-německé
budoucnosti, Plzeňského kraje a v neposlední řadě i z vlastních projektů spolupráce MAS.
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Významnou úlohu sehrává MAS Český les, z. s., jako nositel projektů Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání na území dvou ORP. Oproti období 2014–2020 členství ukončily město.

1.3.2. Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
MAS uplatňuje metodu LEADER a CLLD již od svého založení v roce 2004, kdy se na jejím
vzniku podíleli místní obyvatelé, veřejné, neziskové i soukromé subjekty. Stejně tak je tomu při
přípravě strategického dokumentu do roku 2027. Při jeho přípravě byla oslovena řada
relevantních partnerů, probíhala setkání se starosty. Pro obyvatele v území byla na webových
stránkách zveřejněna anketa k možnému zacílení evropských prostředků v místních
podmínkách a projektová karta k potencionálním záměrům. I přes omezení stanovené vládou
ČR v roce 2020 i 2021 se podařilo konzultovat analýzu rozvojových potřeb s klíčovými hráči
majícími vliv na rozvoj území, jako je např. CHKO Český les, Destinační společnost Český les,
Krajská hospodářská komora, členské DSO a NNO. Stejně tak se podílejí i na přípravě koncepční
části strategie. Dokument byl odeslán členům MAS Český les, všem obcím v územní působnosti
a zveřejněn na webových stránkách.
Zapojení komunity prostřednictvím dotazníkového šetření probíhalo online, formou
vyplněním interaktivní ankety umístěné na webu MAS Český les. Do ankety, otevřené od 28. 1.
2021 do 25. 5. 2021 se zapojilo x respondentů. Výstupy z ankety jsou uvedeny v příloze.
Koncepční část strategie SCLLD byla valnou hromadou MAS Český les, z. s., schválena
dne….…
Tabulka 1 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 21+ MAS Český les

Metoda zapojení 1
Individuální rozhovory se starosty obcí
v území působnosti MAS2
Sběr podnětů veřejnosti

1
2

Datum (období) provedení
1. 11. 2020 – 25. 5. 2021
1. 11. 2020 – 25. 5. 2021

Anketní šetření na webu MAS

28. 1. 2021 – 25. 5. 2021

Jednání s relevantními partnery

únor – červen 2021

Workshopy - MAP

březen – květen 2021

Tabulka uvádí pouze příklady, MAS může tabulku dále upravovat a doplňovat.
Stačí uvést období, ve kterém se rozhovory uskutečnily, není třeba uvádět každé datum zvlášť.
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Metoda zapojení 1

Datum (období) provedení

Veřejné projednání návrhu strategie online

Červenec 2021

Jednání fokusní skupiny/komunitní
projednávání

Srpen 2021

1.3.3. Odkaz na úložiště záznamů
Odkaz na web s dokumenty z komunitního projednání SCLLD21+

2.

Analytická část

2.1.

Socioekonomická analýza

Socioekonomická analýza je nepovinná a nebyla zpracována.

2.2.

SWOT analýza

Silné stránky
• Zvyšující se počet obyvatel.
• Čisté ovzduší.
• Významné dopravní tepny (dálnice D5 a silnice I.
třídy I/26 Plzeň–Folmava), které napojují území na
exportně významné Bavorsko.
• Atraktivními plochy pro výstavbu v dříve
vysídleném příhraničí.
• Stálé živé lidové zvyky a obyčeje, některé s
nadregionálním významem.
• Nadprůměrná zaměstnanost v primárním sektoru.
• Výhodná geopolitická poloha – vazba na
Německo.
• Vysoká lesnatost území.
• Velký přírodní, historický a kulturní potenciál pro
rozvoj cestovního ruchu.
• Rostoucí trend rozvoje venkovského cestovního
ruchu a agroturistiky.

Slabé stránky
• Vysoká sídelní rozdrobenost území.
• Podprůměrná vzdělanost obyvatelstva.
• Menší zastoupení ekonomických činností s vyšší
přidanou hodnotou.
• Vysoký podíl vytápění na pevná paliva.
• Nízké využití obnovitelných zdrojů energie.
• Nedostatečná obslužnost obcí veřejnou dopravou.
• Nedostatek cyklostezek.
• Špatný až havarijní stav komunikací.
• Nedostatečné zajištění sociálních a zdravotních služeb.
• Špatný technický stav objektů školských zařízení.
• Nedostatek volnočasových aktivit a zařízení.
• Nepůvodní nevhodné druhové složení lesů.
• Vysoký počet starých ekologických zátěží.
• Nedostatečná síť zařízení na BRO.
• Málo rozvinuté ekonomické prostředí.
• Malý inovační potenciál.
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• Existence CHKO Český les.
• Vysoká ekologická stabilita.
• Dobrá přeshraniční spolupráce.

Příležitosti

•
•
•
•

Méně úrodné oblasti (LFA).
Neuspokojivý stav historických a kulturních objektů.
Nedostatečná kvalita infrastruktury cestovního ruchu.
Malá spolupráce mezi obcemi.

Hrozby

• Posílení přirozených funkcí krajiny.
• Podpora činnosti zájmových spolků k oživení dění
v obci.
• Participace veřejné, soukromé a neziskové sféry
na projektech rozvoje území MAS
• Diverzifikace zemědělských činností.
• Budování infrastruktury pro udržitelnou formu
dopravy.
• Vznik destinačního managementu.
• Profesionalizace informačních a poradenských
center.
• Environmentální osvěta obyvatelstva.
• Rozvoj technické a dopravní infrastruktury.
• Komunitní energetika.
• Zavádění vysokorychlostního internetu do celého
území MAS a SMART Village.
• Celoživotní a neformální vzdělávání.
• Vytváření kvalifikovaných pracovních míst.
• Využití a regenerace brownfields.
• Transfer znalostí a technologií.
• Podpora služeb.
• Posílení kvality IZS.
• Spolupráce obcí a PPP.
• Revitalizace kulturních památek

2.3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omezení podpor z veřejných zdrojů.
Demografické stárnutí obyvatelstva.
Chátrání objektů občanské vybavenosti.
Znečišťování ovzduší zvláště benzo(a)pyrenem.
Přírodní katastrofy a havárie nebezpečných látek.
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v
zemědělství.
Nedostatečná nabídka ubytovacích i stravovacích
zařízení.
Růst počtu obyvatel ohrožených chudobou.
Digitální vyloučení a energetická chudoba.
Nezájem obyvatel řešit problematiku sociálně
vyloučených lokalit.
Nedostatek finančních zdrojů na zachování kulturního
dědictví.
Odliv mladých a kvalifikovaných lidí mimo území.
Zánik kvalifikovaných řemeslných profesí.
Nezájem o studium učebních oborů a studijních oborů
technického směru.
Rušení spojů veřejné dopravy.
Odliv služeb.
Pasivita občanů.

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS

Tabulka 4 – Analýza rozvojových potřeb

Rozvojová potřeba

Popis potřeby pro rozvoj území
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Spokojené obyvatelstvo

A. Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb a sociální inkluze

B. Rozvoj komunitního života

C. Zvýšení informovanosti
obyvatelstva

Potřeby jsou zaměřeny na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
MAS Český les. Důležitým předpokladem pro další rozvoj území MAS Český les je zabránit
zejména kvalifikovaným mladým lidem odejít ze své domoviny do měst či zahraničí.
Na území MAS Český les je nerovnoměrné pokrytí a stále špatná dostupnost sociálních
služeb a zdravotní péče. Většina školských zařízení na území není připravena na integraci
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. se špatným technickým stavem budov
a nedostačujícím vybavením. Přetrvávající slabou stránkou Velký počet školských zařízení
na území se potýká je oblast vzdělávání v širším pojetí, tj. obecně nižší úroveň vzdělanosti
a problematická oborová struktura vzdělání obyvatel ve vazbě na požadavky trhu práce.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• rozvíjet kvalitu infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnit její dostupnost
• zvýšit dostupnost a kapacitu služeb rané péče, jeslí, dětských skupin
• rozvíjet a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb
• zvýšit dostupnost domácí a paliativní péče
• podporovat rozvoj infrastruktury komunitních center a sociálního bydlení
• rozvíjet a zkvalitňovat infrastrukturu pro poskytování zdravotních služeb a péče o
zdraví
• rozvíjet, rekonstruovat a modernizovat knihovny a muzea
• rozvíjet celoživotní a neformální vzdělávání
• zvýšit digitální gramotnost obyvatel
Problémem je narůstající pasivita občanů k okolnímu dění v obci v celém území.
Je zapotřebí:
• podporovat a rozvíjet participaci a zapojování obyvatel do komunitního života v
obci
• rozvíjet zázemí pro volnočasové a společenské aktivity
• podporovat volnočasové aktivity a kulturní akce
• podporovat mezigenerační projekty, které pomohou budovat mezilidské vztahy
a zlepší komunitní život
Ve venkovském prostředí a tím i na území MAS Český les je problémem nedostatečné
šíření informací takovými způsoby, které by byly pro občany bezplatně dostupné.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zvýšit informovanost občanů o dění v obci a regionu
• podporovat vydávání periodik a jejich bezplatné šíření
• podporovat digitální média, šíření informací přes elektronické zpravodaje
• participace občanů ve veřejné správě

D. Rozvoj a ochrana kulturního
dědictví

Dopad zavádění aktivit na podporu naplnění potřeb povede ke zvýšení a zkvalitnění
informovanosti občanů.
Hlavními problémy na území MAS Český les jsou dopady dlouhodobého podfinancování
péče o část kulturních památek a sbírkových a knihovních fondů, nevyhovující technické
prostředí, nedostatečná správa, obtížná přístupnost některých památek a omezené
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využívání paměťových institucí, tj. muzeí, galerií (muzeí výtvarného umění) a knihoven.
Využití kulturního dědictví je samozřejmě limitováno jeho stavem. Na venkově jsou
památkové objekty často centrem tzv. živé kultury, která je pro kulturní život obyvatel
velmi důležitá.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• posilovat ochranu a rozvoj kulturního dědictví
• podporovat regionální tradice, řemesla

E. Zefektivnění řešení a řízení
rizik a katastrof

Dopad realizace aktivit vedoucích k naplnění této potřeby povede ke zlepšení stavu
kulturních památek, image regionu, spokojenosti občanů i návštěvníků těchto památek.
V současné době jsou pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení největším
problémem globální změny a nová rizika a hrozby. Jak uvádí Zpráva o ČR 2019, v oblasti
přizpůsobování se změně klimatu a prevence rizik chybí v ČR patřičná opatření, pokud jde
o vhodnou prevenci, připravenost a odolnost vůči katastrofám.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• modernizovat stanice a vybavení základních složek IZS

Ekonomika a hodnotný lidský
kapitál

A. Rozvoj podnikatelské
infrastruktury

Dopad aktivit vázaných na naplnění těchto potřeb povede ke zvýšení zásahu při řešení a
řízení rizik a katastrof.
Rozvinutá a konkurenceschopná ekonomika je pro stabilizaci a rozvoj celého území
zásadní. Význam je kladen na síťování jednotlivých ekonomických subjektů. Důležitým
předpokladem je podpora zemědělců a lesníků a dále zejména malých a středních
podniků.
Dlouhodobým problémem území MAS Český les je málo rozvinuté podnikatelské
prostředí a téměř neexistence výzkumu a vývoje.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• připravovat plochy pro podnikání a revitalizovat a rehabilitovat brownfieldy pro
podnikatelské prostředí
• podpora lokální ekonomiky
• podporovat spolupráci univerzit, regionálních škol a podnikatelského a veřejného
sektoru
• rozvíjet inovace, automatizace, robotizace
• rozvíjet podnikatelské inkubátory v souvislosti s inovacemi.

B. Podpora podnikatelských
aktivit (vč. zemědělských a
lesnických)

Území MAS Český les se vyznačuje velmi nízkým počtem mikropodniků a malých a
středních podniků.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• podporovat vznik a rozvoj sociálních podniků
• podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků, malých a středních podniků a
diverzifikaci činností zemědělských subjektů
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•
•
•
•
C. Zaměstnanost a další
vzdělávání a jeho relevance
pro potřeby trhu práce

rozvíjet a modernizovat zemědělství
podporovat lesnictví
rozšiřovat a podporovat nabídku místních produktů
rozvíjet poradenská centra pro začínající podnikatele

I přesto, že se území MAS Český les vyznačuje poměrně nízkou nezaměstnaností, místní
aktéři i veřejnost považují řešení nezaměstnanosti za prioritu, zvláště s ohledem na
skupiny znevýhodněné na trhu práce. Podpora podnikatelského prostředí tak musí
probíhat i formou podpory zaměstnanosti a vzdělanosti. Z analýzy vzešel především
nedostatek kvalifikované pracovní síly a podprůměrná vzdělanost obyvatelstva.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• podporovat zaměstnanost a další vzdělávání
• zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, veřejného sektoru a škol
• podpora zaměstnanosti ohrožených skupin

Dopravní a technická
infrastruktura
A. Rozvoj a zlepšení dopravní
infrastruktury a zkvalitnění
dopravní obslužnosti

Naplnění této rozvojové potřeby povede k ekonomickému a sociálnímu rozvoje území
MAS Český les.
Na území MAS Český les je katastrofální především technický stav většiny komunikací.
Tím je značně limitováno kvalitní napojení na síť TEN-T. Napojení na síť TEN-T propojuje
území MAS Český les s Německem. Co se týče dopravní dostupnosti, z analýzy vyplývá, že
na území MAS Český les je většina spojů soustředěna do ranních a odpoledních hodin a
slouží pro dopravu lidí do zaměstnání a škol a zpět. O sobotách a nedělích je provoz
značně omezen. Velmi špatnou dopravní dostupnost (malý počet autobusových linek)
vykazují zejména malá sídla.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• modernizovat a rekonstruovat silnice
• zajistit dopravní obslužnost a bezpečnost s využitím udržitelných forem dopravy
• lépe koordinovat dopravu v regionu
• rozvíjet kombinované způsoby dopravy

B. Dobudování technické
infrastruktury

Na území MAS Český les není dobudovaná kvalitní a moderní technická infrastruktura,
což má za následek nepříznivý vliv na obyvatelstvo a životní prostředí. Území MAS Český
les má poměrně čisté ovzduší. Jedinou znečišťující látkou, která vykazuje vysoké hodnoty,
je benzo(a)pyren. Jeho zdrojem je bezesporu vysoký podíl vytápění na tuhá paliva v
lokálních topeništích.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zajistit efektivní likvidaci odpadních vod
• podporovat plynofikaci a přechod na ekologické způsoby vytápění
• zabezpečit zásobování pitnou vodou
• zavádět a rekonstruovat veřejné vodovody
• zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
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•
Životní prostředí

A. Zlepšování kvality životního
prostředí a zvýšení
biodiverzity

zavádět SMART Village

Pro spokojený a plnohodnotný život obyvatel MAS Český les je velmi důležité kvalitní
životní prostředí. Právo na příznivé životní prostředí je s každým člověkem bytostně
spjato. Jedním z hlavních cílů rozvoje je tedy ochrana a zajištění kvalitního prostředí,
podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na
životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
Území MAS Český les je charakteristické poměrně vysokou kvalitou životního prostředí. I
tak jsou ale některé jeho složky v nevyhovujícím stavu.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• při obnově lesa zvyšovat podíl stanovištně původních dřevin
• zajišťovat ochranu lesních ekosystémů, zlepšovat jejich stav a jejich udržitelné
rekreační využití
• revitalizovat a renaturovat vodní ekosystémy
• zvyšovat retenční schopnost krajiny
• zavádět přírodě blízká protipovodňová opatření
• zavádět komplexní pozemkové úpravy
• realizovat protierozní opatření a zpomalit povrchový odtoku vody
• zkvalitnit veřejné prostory
• podporovat zelenou a modrou infrastrukturu (zeleň-voda)

B. Zefektivnění odpadového
hospodářství a odstranění
ekologických rizik

Hlavním problémem je doposud vysoké skládkování a nedostatečné materiálové a
energetické využití odpadů. Stávající způsob života vede k velké produkci odpadů.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• Zefektivnit nakládání s odpady, eliminovat vzniku odpadů.
• Zmenšovat produkci odpadů, podporovat bezodpadová a bezobalová řešení.
• Využívat odpady
• Zlepšit informovanost, osvětu a spolupráce aktérů v oblasti nakládání s odpady.
• Likvidovat staré ekologické zátěže a staré skládky

C. Zvýšení energetických úspor
a vyšší využívání
obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie nejsou na území MAS Český les plně využívané.

Cestovní ruch

Ve stabilizovaných a periferních oblastech může cestovní ruch iniciovat hospodářský
rozvoj. Z pohledu regionální politiky je toto odvětví, vedle dalších efektů, právě v těchto
oblastech důležitým generátorem pracovních příležitostí. Silnější vnitroregionální vazby
aktérů, jež vedou k relativně nižším únikům finančních prostředků z regionu.

V rámci tohoto je zapotřebí:
• snižovat energetickou náročnost budov
• zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie
• zavádění komunitní energetiky
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A. Zkvalitnění základní a
doplňkové infrastruktury
cestovního ruchu

Problémem území MAS Český les je nedostatečná nabídka ubytovacích i stravovacích
zařízení v menších a méně atraktivních obcích. Rozsah i struktura ubytovacích a
stravovacích služeb v území MAS je pro další rozvoj cestovního ruchu nedostatečná.
Ubytovací kapacity nejsou vyhovující, neodpovídají poptávce a je třeba počítat s
rozšířením nabídky. Nabídka doplňkových služeb cestovního ruchu na území MAS Český
les je v porovnání s jinými turistickými destinacemi nedostačující a nízká.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• rozšířit nabídku ubytovacích a stravovacích zařízení
• rozvíjet doprovodné služby cestovního ruchu

B. Propagace atraktivit a
produktů CR a vznik nových

Nedostatečné či zcela chybějící povědomí o existenci či aktuální nabídce je základní
bariérou pro celou řadu potenciálních návštěvníků. Vhodná koordinace a propagace je
tedy pro cestovní ruch nepostradatelná. Území MAS Český les se s tímto problémem
potýká již delší dobu.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zefektivnit prezentace atraktivit a infrastruktury CR

C. Koncepčně vedený cestovní
ruch

Koncepčně vedený cestovní ruch doposud na území MAS Český les chybí.
V rámci tohoto je zapotřebí:
• zavádět destinační management
• zvýšit spolupráci informačních center
• rozvíjet spolupráci na principu metody LEADER
Dopadem realizace výše zmíněných aktivit bude zvýšení návštěvnosti území a tím
ekonomický růst a zvýšení zaměstnanosti.

3.

Strategická část

3.1.

Strategický rámec

3.1.1. Vize
Na území MAS Český les jsou v roce 2027 zajištěny podmínky pro kvalitní život všech
obyvatel a prosperitu a růst podnikatelských subjektů. Ekonomické prostředí je
konkurenceschopné a jsou respektovány principy udržitelného rozvoje. Území MAS Český
les poskytuje svým občanům bezpečné, zdravé a resilientní životní prostředí.
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3.1.2. Strategické cíle vč. monitorovacích indikátorů
Pro dosažení vize MAS Český les definuje 5 strategických cílů, které se dále rozpadají do
jednotlivých specifických cílů (viz kap. 3.1.3). Pro tyto strategické cíle byly dále stanoveny
monitorovací indikátory.
Tabulka – Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD

Cílová
hodnota ke
konci
realizace
SCLLD

Strategický cíl

Dobrá kvalita života obyvatel
na území MAS

Konkurenceschopné, inovační
a moderní ekonomické
prostředí

Funkční a moderní technická a
dopravní infrastruktura

Indikátor strategického cíle

Výchozí
hodnota

Obyvatelstvo celkem

57 811 (k 31. 12.
2019)

Index stáří obyvatelstva

115,87 (k 31. 12.
2019)

Měrná
jednotka

Zdroj
informací

58500 osoby

ČSÚ

110 %

ČSÚ

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení v rámci SCLLD 2021-2027

0

zařízení

MAS

Počet revitalizovaných
památkových objektů

0

objekty

MAS; OP

Počet podpořených nových
zařízení v rámci komunitních a
integračních aktivit v rámci SCLLD
2021-2027

0

zařízení

MAS

Podíl nezaměstnaných osob
celkem (vlastní výpočet z počtu
uchazečů celkem a počtu
obyvatel ve věku 15 až 64 let)
Počet podniků pobírajících
podporu v rámci SCLLD 20212027

2,48 (k 31. 12.
2019)

2,1 %

ČSÚ

0

podniky

MAS

Počet nově vytvořených
pracovních míst v podpořených
podnicích

0

FTE

MAS

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

0

km

MAS; OP

0

realizace

MAS; OP

0

vodní zdroj

MAS; OP

Počet nových realizací vedoucích
ke zvýšení bezpečnosti v dopravě
Nově vybudované nebo
rekonstruované zdroje pitné
vody
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Cílová
hodnota ke
konci
realizace
SCLLD

Strategický cíl

Příznivé životní prostředí pro
obyvatele území

Indikátor strategického cíle
Počet ploch a prvků sídelní
zeleně s posílenou ekostabilizační
funkcí

Výchozí
hodnota

Kapacita podpořených zařízení
pro materiálové využití
komunálního odpadu

Počet realizací rozvoje
Rozvinutý a udržitelný cestovní infrastrukturních opatření
ruch
Počet partnerů zapojených do
společných aktivit

Měrná
jednotka

Zdroj
informací

0

lokality

MAS; OP

0

t PPS

MAS; OP

0

realizace

MAS; OP

0

partneři

MAS

3.1.3. Specifické cíle a opatření Strategického rámce
V následující tabulce uvádíme přehled strategických a specifických cílů, opatření a jejich vazby
na rozvojové potřeby. Tabulka s ohledem na velmi omezený max. rozsah SCLLD obsahuje pouze
názvy potřeb. Podrobnější popis potřeb, jejich příčin a dopadů uvádíme v kapitole 2.3.
Tabulka – Schéma hierarchie a opatření SCLLD

Strategický cíl

1. Dobrá kvalita
života obyvatel na
území MAS

Specifický cíl

Opatření

Rozvojová potřeba

1.1. Zvyšování
kvality a
dostupnosti
vzdělávání

1.1.1. Rozvíjet kvalitu infrastruktury pro
vzdělávání a zefektivnit její dostupnost

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a
sociální inkluze

1.2.1. Zabezpečit kvalitní a dostupné
zdravotní, sociální a jiné služby
1.2.2. Zajištění možností vyhovujícího
bydlení, vč. bydlení seniorů a
hendikepovaných.
1.2.3. Zlepšit sociální integraci a zavádět
prorodinná opatření
1.3.1. Podpora spolkového a
volnočasového života
1.3.2. Zvýšení informovanosti
obyvatelstva
1.4.1. Posilovat ochranu a rozvoj
kulturního dědictví

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a
sociální inkluze

1.2. Zajištění
kvalitní a
dostupné
zdravotní,
sociální a jiné
péče a sociální
inkluze
1.3. Rozvoj
kvalitního
komunitního
života
1.4. Rozvoj a
ochrana

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a
sociální inkluze
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a
sociální inkluze
Rozvoj komunitního života
Zvýšení informovanosti obyvatelstva
Rozvoj a ochrana kulturního dědictví

Str. 18

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

kulturního
dědictví
1.5. Zefektivnění 1.5.1. Zlepšit a modernizovat
řešení a řízení
infrastrukturu pro připravenost složek
rizik a katastrof IZS
2.1.1. Připravovat plochy pro podnikání a
2.1. Vytvořit
revitalizovat a rehabilitovat brownfieldy
hodnotné a
pro podnikatelské prostředí
moderní
2.1.2. Podporovat VaV a jeho aplikaci v
podmínky pro
soukromém sektoru a rozvíjet inovace,
podnikání
automatizace, robotizace
2.
Konkurenceschopné,
inovační a moderní
ekonomické
prostředí

2.2.1. Podpora zemědělství a lesnictví
2.2. Posilovat a
rozvíjet
podnikatelské
aktivity

2.2.2. Podpora zakládání a rozvoje
mikropodniků, malých a středních
podniků a diverzifikace činností
zemědělských subjektů
2.2.3. Rozšíření a podpora nabídky
místních produktů

Zefektivnění řešení a řízení rizik a
katastrof
Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Podpora podnikatelských aktivit (vč.
zemědělských a lesnických)
Podpora podnikatelských aktivit (vč.
zemědělských a lesnických)

Podpora podnikatelských aktivit (vč.
zemědělských a lesnických)
Zaměstnanost a další vzdělávání (včetně
2.3.1. Podporovat zaměstnanost a další
celoživotního) a jeho relevance pro
2.3. Posilovat
vzdělávání
potřeby trhu práce
lokální
zaměstnání
2.3.2. Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, Zaměstnanost a další vzdělávání a jeho
veřejného sektoru a škol
relevance pro potřeby trhu práce
Rozvoj a zlepšení dopravní
3.1.1. Modernizovat a rekonstruovat
infrastruktury a zkvalitnění dopravní
3.1. Zkvalitnění silnice
obslužnosti
silniční sítě a
dopravní
3.1.2. Zajistit dopravní obslužnost a
Rozvoj a zlepšení dopravní
obslužnosti
bezpečnost s využitím udržitelných
infrastruktury a zkvalitnění dopravní
forem dopravy a rozvíjet intermodalitu
obslužnosti
3. Funkční a
3.2.1. Zajistit efektivní likvidaci
Dobudování technické infrastruktury
moderní technická a
odpadních vod
dopravní
3.2.2. Podporovat plynofikaci a přechod
Dobudování technické infrastruktury
infrastruktura
3.2. Dobudování na ekologické způsoby vytápění
a inovace
3.2.3. Zavádět a rekonstruovat veřejné
technické
vodovody a zabezpečit zásobování
Dobudování technické infrastruktury
infrastruktury
kvalitní pitnou vodou
3.2.4. Zvětšit pokrytí vysokorychlostním
přístupem k internetu a zavádět SMART Dobudování technické infrastruktury
Village
4. Příznivé životní
4.1.1. Zajišťovat ochranu lesních
4.1. Zlepšit stav
Zlepšování kvality životního prostředí a
prostředí pro
ekosystémů, zlepšovat jejich stav a jejich
životního
zvýšení biodiverzity
obyvatele území
udržitelné rekreační využití
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prostředí a zvýšit 4.1.2. Revitalizovat a renaturovat vodní
biodiverzitu
ekosystémy a zvyšovat retenční
schopnost krajiny
4.1.3. Zavádět komplexní pozemkové
úpravy
4.1.4. Zkvalitnit veřejné prostory a
podporovat zelenou a modrou
infrastrukturu
4.1.5. Likvidovat staré ekologické zátěže
a staré skládky
4.2. Zavést
4.2.1. Zefektivnit nakládání s odpady,
efektivní a
eliminovat vznik odpadů
ekologické
4.2.2. Zlepšit informovanost, osvětu a
způsoby
spolupráce aktérů v oblasti nakládání s
nakládání s
odpady
odpady
4.3.1. Snižovat energetickou náročnost
4.3. Posílit
budov
energetickou
efektivnost a
4.3.2. Zvýšit využívání obnovitelných
zvýšit úspory
zdrojů energie a závadět komunitní
energií
energetiku
5.1.1. Rozšířit nabídku ubytovacích a
5.1. Zkvalitnit
stravovacích zařízení
úroveň služeb
cestovního ruchu 5.1.2. Rozvíjet doprovodné služby
cestovního ruchu
5.2.1. Zkvalitnění marketingu a
5.2. Posilovat
propagace
propagaci
atraktivit
5.2.2. Zvýšení kulturní atraktivity regionu
cestovního ruchu
5.3. Posilovat
5.3.1. Využití potenciálu nadregionálních
koncepci
vztahů
cestovního ruchu

5. Rozvinutý a
udržitelný cestovní
ruch

3.2.

Zlepšování kvality životního prostředí a
zvýšení biodiverzity
Zlepšování kvality životního prostředí a
zvýšení biodiverzity
Zlepšování kvality životního prostředí a
zvýšení biodiverzity
Zefektivnění odpadového hospodářství
a odstranění ekologických rizik
Zefektivnění odpadového hospodářství
a odstranění ekologických rizik
Zefektivnění odpadového hospodářství
a odstranění ekologických rizik
Zvýšení energetických úspor a vyšší
využívání obnovitelných zdrojů energie
Zvýšení energetických úspor a vyšší
využívání obnovitelných zdrojů energie
Zkvalitnění základní a doplňkové
infrastruktury cestovního ruchu
Zkvalitnění základní a doplňkové
infrastruktury cestovního ruchu
Propagace atraktivit a produktů CR a
vznik nových
Propagace atraktivit a produktů CR a
vznik nových
Koncepčně vedený cestovní ruch

Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

V této kapitole je přehled opatření SCLLD MAS Český les ve vazbě na Strategii regionálního
rozvoje ČR 21+. U každého opatření je uvedeno, jaký specifický cíl (cíle) pomáhá opatření
naplňovat. Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ vymezuje několik typů území. Pro MAS Český
les je ze Strategie regionálního rozvoj relevantní tento typ území:
•

Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Str. 20

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

Tabulka 6 – Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

1.1. Zvyšování kvality a
dostupnosti vzdělávání

1.1.1. Rozvíjet kvalitu
infrastruktury pro vzdělávání a
zefektivnit její dostupnost

1.2.1. Zabezpečit kvalitní a
dostupné zdravotní, sociální a
jiné služby
1.2.2. Zajištění možností
1.2. Zajištění kvalitní a
vyhovujícího bydlení, vč.
dostupné zdravotní, sociální
bydlení seniorů a
a jiné péče a sociální inkluze
hendikepovaných.

1.2.3. Zlepšit sociální integraci
a zavádět prorodinná opatření

1.3. Rozvoj kvalitního
komunitního života

1.3.1. Podpora spolkového a
volnočasového života
1.3.2. Zvýšení informovanosti
obyvatelstva

1.4. Rozvoj a ochrana
kulturního dědictví

1.5. Zefektivnění řešení a
řízení rizik a katastrof
2.1. Vytvořit hodnotné a
moderní podmínky pro
podnikání

1.4.1. Posilovat ochranu a
rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl SRR ČR 21+
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí s důrazem na kulturní
dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 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
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
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

1.5.1. Zlepšit a modernizovat
infrastrukturu pro připravenost
složek IZS
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
2.1.1. Připravovat plochy pro
ekonomické základny regionálních center a jejich
podnikání a revitalizovat a
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
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rehabilitovat brownfieldy pro
podnikatelské prostředí

propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
trhu práce.

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
2.1.2. Podporovat VaV a jeho
ekonomické základny regionálních center a jejich
aplikaci v soukromém sektoru a
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
rozvíjet inovace, automatizace,
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
robotizace
trhu práce.
2.2.1. Podpora zemědělství a
lesnictví
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
2.2.2. Podpora zakládání a
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
rozvoje mikropodniků, malých ekonomické základny regionálních center a jejich
2.2. Posilovat a rozvíjet
a středních podniků a
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
podnikatelské aktivity
diverzifikace činností
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
zemědělských subjektů
trhu práce.
2.2.3. Rozšíření a podpora
nabídky místních produktů
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
2.3.1. Podporovat
zaměstnanost a další
vzdělávání
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
2.3. Posilovat lokální
zaměstnání
2.3.2. Zlepšit spolupráci
zaměstnavatelů, veřejného
sektoru a škol
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
3.1.1. Modernizovat a
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci
rekonstruovat silnice
regionů.
3.1.2. Zajistit dopravní
3.1. Zkvalitnění silniční sítě a
obslužnost a bezpečnost s
dopravní obslužnosti
využitím udržitelných forem
dopravy a rozvíjet
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost v rámci
intermodalitu
regionů.
3.2.1. Zajistit efektivní likvidaci
odpadních vod
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
3.2.2. Podporovat plynofikaci a
přechod na ekologické způsoby
vytápění
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
3.2.3. Zavádět a rekonstruovat
3.2. Dobudování a inovace veřejné vodovody a zabezpečit
technické infrastruktury
zásobování kvalitní pitnou
vodou
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
3.2.4. Zvětšit pokrytí
ekonomické základny regionálních center a jejich
vysokorychlostním přístupem k
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
internetu a zavádět SMART
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
Village
trhu práce.

Str. 22

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

4.1. Zlepšit stav životního
prostředí a zvýšit
biodiverzitu

4.2. Zavést efektivní a
ekologické způsoby
nakládání s odpady

4.3. Posílit energetickou
efektivnost a zvýšit úspory
energií

4.1.1. Zajišťovat ochranu
lesních ekosystémů, zlepšovat
jejich stav a jejich udržitelné
rekreační využití
4.1.2. Revitalizovat a
renaturovat vodní ekosystémy
a zvyšovat retenční schopnost
krajiny
4.1.3. Zavádět komplexní
pozemkové úpravy
4.1.4. Zkvalitnit veřejné
prostory a podporovat zelenou
a modrou infrastrukturu
4.1.5. Likvidovat staré
ekologické zátěže a staré
skládky
4.2.1. Zefektivnit nakládání s
odpady, eliminovat vznik
odpadů
4.2.2. Zlepšit informovanost,
osvětu a spolupráce aktérů v
oblasti nakládání s odpady
4.3.1. Snižovat energetickou
náročnost budov
4.3.2. Zvýšit využívání
obnovitelných zdrojů energie a
závadět komunitní energetiku

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

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

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci
venkovského zázemí regionálních center
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
5.1.1. Rozšířit nabídku
ekonomické základny regionálních center a jejich
ubytovacích a stravovacích
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
zařízení
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
trhu práce.
5.1. Zkvalitnit úroveň služeb
cestovního ruchu
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny regionálních center a jejich
5.1.2. Rozvíjet doprovodné
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
služby cestovního ruchu
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
trhu práce.
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny regionálních center a jejich
5.2.1. Zkvalitnění marketingu a
venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit
propagace
5.2. Posilovat propagaci
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
atraktivit cestovního ruchu
trhu práce.
5.2.2. Zvýšení kulturní
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
atraktivity regionu
ekonomické základny regionálních center a jejich

Str. 23

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

5.3. Posilovat koncepci
cestovního ruchu

3.3.

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

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

Popis integrovaných rysů strategie

Strategie obsahuje opatření, která se vzájemně prolínají, doplňují, někdy jsou vzájemně
podmíněná. Tato propojená opatření popisuje následující matice.
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Tabulka – Matice integrovaných rysů SCLLD 21+
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Následující tabulka shrnuje integrované rysy strategie na základě identifikovaných typů vazeb
mezi opatřeními.
Opatření
1.1.1. Rozvíjet kvalitu
infrastruktury pro
vzdělávání a zefektivnit
její dostupnost
1.1.1. Rozvíjet kvalitu
infrastruktury pro
vzdělávání a zefektivnit
její dostupnost
1.1.1. Rozvíjet kvalitu
infrastruktury pro
vzdělávání a zefektivnit
její dostupnost

Opatření

Vazba Souvislost

Popis souvislosti

2.3.1. Podporovat
zaměstnanost a další
vzdělávání

3 věcná

2.3.2. Zlepšit spolupráci
zaměstnavatelů,
veřejného sektoru a škol

věcná,
Obě opatření vedou k rozvoji lidského potenciálu
2 organizační a vzdělanosti

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
1.2.2. Zajištění možností
1.2.1. Zabezpečit kvalitní vyhovujícího bydlení, vč.
a dostupné zdravotní,
bydlení seniorů a
sociální a jiné služby
hendikepovaných.
1.2.1. Zabezpečit kvalitní 1.2.3. Zlepšit sociální
a dostupné zdravotní,
integraci a zavádět
sociální a jiné služby
prorodinná opatření
3.2.4. Zvětšit pokrytí
1.2.1. Zabezpečit kvalitní vysokorychlostním
a dostupné zdravotní,
přístupem k internetu a
sociální a jiné služby
zavádět SMART Village

1 věcná

Obě opatření vedou k rozvoji lidského potenciálu
a vzdělanosti

Obě opatření vedou k rozvoji lidského potenciálu
a vzdělanosti

věcná,
Obě opatření vedou k zajištění kvalitní a
3 organizační dostupné sociální péče a k vyšší sociální integraci
věcná,
Obě opatření vedou k zajištění kvalitní a
3 organizační dostupné sociální péče a k vyšší sociální integraci

1 věcná

Obě opatření vedou k vyšší sociální integraci a
potlačení digitálního vyloučení
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1.2.1. Zabezpečit kvalitní
a dostupné zdravotní,
sociální a jiné služby
1.2.2. Zajištění možností
vyhovujícího bydlení, vč.
bydlení seniorů a
hendikepovaných.
1.2.3. Zlepšit sociální
integraci a zavádět
prorodinná opatření
1.3.1. Podpora
spolkového a
volnočasového života
1.3.1. Podpora
spolkového a
volnočasového života
1.3.1. Podpora
spolkového a
volnočasového života
1.3.1. Podpora
spolkového a
volnočasového života
1.3.1. Podpora
spolkového a
volnočasového života
1.3.2. Zvýšení
informovanosti
obyvatelstva
1.4.1. Posilovat ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví
1.4.1. Posilovat ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví
1.4.1. Posilovat ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví
1.5.1. Zlepšit a
modernizovat

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
1.2.3. Zlepšit sociální
integraci a zavádět
prorodinná opatření
2.3.1. Podporovat
zaměstnanost a další
vzdělávání
1.3.2. Zvýšení
informovanosti
obyvatelstva
1.4.1. Posilovat ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví
3.2.4. Zvětšit pokrytí
vysokorychlostním
přístupem k internetu a
zavádět SMART Village
4.1.4. Zkvalitnit veřejné
prostory a podporovat
zelenou a modrou
infrastrukturu
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
1.5.1. Zlepšit a
modernizovat
infrastrukturu pro
připravenost složek IZS
4.1.4. Zkvalitnit veřejné
prostory a podporovat
zelenou a modrou
infrastrukturu
5.2.2. Zvýšení kulturní
atraktivity regionu
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

věcná,
Obě opatření vedou k zajištění kvalitní a
1 organizační dostupné sociální péče a k vyšší sociální integraci

věcná,
1 časová
věcná,
organizační,
2 časová
věcná,
organizační,
2 časová

2 věcná

Obě opatření vedou k zajištění kvalitní a
dostupné sociální péče a k vyšší sociální integraci

Obě opatření vedou k vyšší sociální integraci
Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
MAS
Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
MAS

věcná,
organizační, Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
2 časová
MAS

věcná,
2 časová
věcná,
organizační,
2 časová

Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
MAS
Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
MAS

věcná,
organizační, Obě opatření vedou k zajištění bezpečnosti
3 časová
obyvatelstva

věcná,
3 časová
věcná,
organizační,
3 časová
věcná,
organizační,
3 časová
věcná,
organizační,
2 časová

Obě opatření vedou ke zlepšení života na území
MAS
Obě opatření vedou ke zvýšení atraktivity regionu
z pohledu cestovního ruchu
Obě opatření vedou ke zvýšení atraktivity regionu
z pohledu cestovního ruchu
Obě opatření vedou k zajištění bezpečnosti
obyvatelstva
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infrastrukturu pro
připravenost složek IZS
2.1.1. Připravovat plochy
pro podnikání a
revitalizovat a
rehabilitovat brownfieldy
pro podnikatelské
prostředí
2.1.1. Připravovat plochy
pro podnikání a
revitalizovat a
rehabilitovat brownfieldy
pro podnikatelské
prostředí
2.1.1. Připravovat plochy
pro podnikání a
revitalizovat a
rehabilitovat brownfieldy
pro podnikatelské
prostředí
2.1.1. Připravovat plochy
pro podnikání a
revitalizovat a
rehabilitovat brownfieldy
pro podnikatelské
prostředí
2.1.2. Podporovat VaV a
jeho aplikaci v
soukromém sektoru a
rozvíjet inovace,
automatizace, robotizace
2.1.2. Podporovat VaV a
jeho aplikaci v
soukromém sektoru a
rozvíjet inovace,
automatizace, robotizace
2.1.2. Podporovat VaV a
jeho aplikaci v
soukromém sektoru a
rozvíjet inovace,
automatizace, robotizace
2.1.2. Podporovat VaV a
jeho aplikaci v
soukromém sektoru a

2.1.2. Podporovat VaV a
jeho aplikaci v
soukromém sektoru a
rozvíjet inovace,
automatizace, robotizace

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů

věcná,
organizační, Opatření jsou provázána skrze podpory podnikání
3 časová
a inovací na venkově

věcná,
1 časová

Mnoho brownfieldů jsou bývalé zemědělské
budovy - možnost podpory dalšího podnikání

věcná,
organizační, Podnikatelská infrastruktura vede k rozvoji místní
3 časová
ekonomiky.

4.1.5. Likvidovat staré
ekologické zátěže a staré
skládky

věcná,
3 časová

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví

věcná,
organizační, Inovace a automatizace v zemědělství a lesnictví
2 časová
mohou tyto obory zefektivnit a dále je rozvíjet

2.3.2. Zlepšit spolupráci
zaměstnavatelů,
veřejného sektoru a škol

věcná,
Provázanost generuje celkový pozitivní
organizační, ekonomický efekt pro rozvoj regionu a rozvíjí
3 časová
lidský potenciál a vzdělanost

3.2.4. Zvětšit pokrytí
vysokorychlostním
přístupem k internetu a
zavádět SMART Village
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

věcná,
3 časová
věcná,
organizační,
3 časová

Brownfieldy jsou chápány jako staré ekolofické
zátěže

Bez digitalizace území není VaV možný
V současné době není možné podporovat VaV
bez zapojení zahraničních partnerů a přenosu
know-how
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rozvíjet inovace,
automatizace, robotizace

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví

2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.3. Rozšíření a
podpora nabídky
místních produktů
4.1.1. Zajišťovat ochranu
lesních ekosystémů,
zlepšovat jejich stav a
jejich udržitelné
rekreační využití

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví

4.1.3. Zavádět komplexní
pozemkové úpravy

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

Lesní hospodářství je závislé na stavu lesních
ekosystémů.
Pozemkové úpravy vedou k zajištění co
věcná,
nejefektivnější hospodaření na zemědělských
organizační, pozemcích a tím i k podpoře a rozvoji
3 časová
zeměděslkého sektoru
věcná,
organizační, Souvislost v naplnění cílů společné zemědělské
2 časová
politiky EU

2.2.3. Rozšíření a
podpora nabídky
místních produktů

věcná,
2 časová

Obě opatření vedou k rozšíření a podpoře
nabídky místních produktů

věcná,
3 časová

Obě opatření vedou ke zvýšení zaměstnanosti na
území MAS a snížení sociálního vyloučení
ohrožených skupin obyvatelstva.

2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví
2.2.1. Podpora
zemědělství a lesnictví

2.3.1. Podporovat
zaměstnanost a další
vzdělávání

3.2.4. Zvětšit pokrytí
vysokorychlostním
přístupem k internetu a
zavádět SMART Village
4.3.1. Snižovat
energetickou náročnost
budov

věcná,
3 časová
věcná,
organizační,
3 časová

Obě opatření vedou k rozvoji zemědělství a
lesnictví a diverzifikaci ekonomických činností
Obě opatření vedou k rozšíření a podpoře
nabídky místních produktů

věcná,
3 časová

věcná,
organizační, Bez digitalizace území není podpora
2 časová
podnikatelského sektoru možná.
věcná,
3 časová

Snížení energetické náročnosti budov vede k
podpoře podnikateslkého sektoru
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podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.2.2. Podpora zakládání
a rozvoje mikropodniků,
malých a středních
podniků a diverzifikace
činností zemědělských
subjektů
2.3.1. Podporovat
zaměstnanost a další
vzdělávání
2.3.2. Zlepšit spolupráci
zaměstnavatelů,
veřejného sektoru a škol

5.1.1. Rozšířit nabídku
ubytovacích a
stravovacích zařízení

věcná,
2 časová

Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.

5.1.2. Rozvíjet
doprovodné služby
cestovního ruchu

věcná,
2 časová

Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.

věcná,
organizační,
3 časová
věcná,
organizační,
2 časová
věcná,
organizační,
2 časová

Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.
Nadregionální spolupráce vede ke zvýšení
zaměstnanosti a zvýšení potenciálu lidských
zdrojů
Nadregionální spolupráce vede ke zvýšení
zaměstnanosti a zvýšení potenciálu lidských
zdrojů

věcná,
3 časová

Obě opatření vykazují velmi silnou vazbu a vedou
ke zkvalitnění silniční sítě a dopravní obslužnosti

věcná,
3 časová

Obě opatření vedou k rozvoji vodovodů a
kanalizací

věcná,
3 časová

Stav lesních ekosystémů silně ovlivňuje vodní
ekosystémy a retenční schopnost krajiny. Obě
opatření tedy vedou ke zlepšení životního
prostředí na území MAS.

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů
3.1.2. Zajistit dopravní
obslužnost a bezpečnost
s využitím udržitelných
3.1.1. Modernizovat a
forem dopravy a rozvíjet
rekonstruovat silnice
intermodalitu
3.2.3. Zavádět a
rekonstruovat veřejné
vodovody a zabezpečit
3.2.1. Zajistit efektivní
zásobování kvalitní
likvidaci odpadních vod pitnou vodou
4.1.1. Zajišťovat ochranu 4.1.2. Revitalizovat a
lesních ekosystémů,
renaturovat vodní
zlepšovat jejich stav a
ekosystémy a zvyšovat
jejich udržitelné
retenční schopnost
rekreační využití
krajiny

Str. 29

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

4.1.1. Zajišťovat ochranu
lesních ekosystémů,
zlepšovat jejich stav a
jejich udržitelné
rekreační využití
4.1.2. Revitalizovat a
renaturovat vodní
ekosystémy a zvyšovat
retenční schopnost
krajiny
4.1.2. Revitalizovat a
renaturovat vodní
ekosystémy a zvyšovat
retenční schopnost
krajiny
4.1.2. Revitalizovat a
renaturovat vodní
ekosystémy a zvyšovat
retenční schopnost
krajiny

4.2.1. Zefektivnit
nakládání s odpady,
eliminovat vznik odpadů
4.3.1. Snižovat
energetickou náročnost
budov
5.1.1. Rozšířit nabídku
ubytovacích a
stravovacích zařízení
5.1.1. Rozšířit nabídku
ubytovacích a
stravovacích zařízení
5.1.1. Rozšířit nabídku
ubytovacích a
stravovacích zařízení

4.1.5. Likvidovat staré
ekologické zátěže a staré
skládky

věcná,
organizační, Stav lesních ekosystému negativně ovlivňují staré
3 časová
ekologické zátěže

4.1.3. Zavádět komplexní
pozemkové úpravy

věcná,
3 časová

Obě opatření vedou ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny a stabilizaci vodní bilance.

4.1.4. Zkvalitnit veřejné
prostory a podporovat
zelenou a modrou
infrastrukturu

věcná,
3 časová

Obě opatření vedou ke zvýšení retenční
schopnosti krajiny a stabilizaci vodní bilance.

věcná,
3 časová

Stav vodních ekosystémů a retenční schopnost
krajiny negativně ovlivňují staré ekologické zátěže

4.1.5. Likvidovat staré
ekologické zátěže a staré
skládky
4.2.2. Zlepšit
informovanost, osvětu a
spolupráce aktérů v
oblasti nakládání s
odpady
4.3.2. Zvýšit využívání
obnovitelných zdrojů
energie a zavádět
komunitní energetiku
5.2.1. Zkvalitnění
marketingu a propagace
5.2.2. Zvýšení kulturní
atraktivity regionu
5.3.1. Využití potenciálu
nadregionálních vztahů

věcná,
organizační, Obě opatření vedou ke zefektivnění nakládání s
3 časová
odpady

3

3

3

3

věcná,
organizační,
časová
věcná,
organizační,
časová
věcná,
organizační,
časová
věcná,
organizační,
časová

Obě opatření vedou ke zefektivnění energetiky na
území MAS
Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.
Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.
Obě opatření vedou k posílení ekonomiky a
rozvoji celého území.

3.4 Popis inovativních rysů strategie
Kapitola je nepovinná, nebyla pro dokument zpracována.
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4.

Implementační část

4.1.

Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační část
SCLLD vychází. MAS Český les, z. s., má vytvořeny vlastní orgány, které zabezpečují chod
organizace a zajišťují implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český
les, z. s. (SCLLD). Jejich rozhodování je transparentní. Orgány mají funkci rozhodovací, výběrovou
a kontrolní. Kompetence orgánů je určena stanovami MAS Český les, z. s., a jednacími řády, které
jsou zveřejněny na internetových stránkách www.masceskyles.cz. Členové orgánů MAS Český les,
z. s., a kancelář MAS mají dostatečné kapacity k úspěšné implementaci SCLLD.
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4.2.

Popis animačních aktivit

Animační a komunikační aktivity jsou směřovány ke zvyšování zájmu o zapojení do realizace
Strategie CLLD a aktivizaci dalších činností souvisejících s realizací SCLLD za účelem získání
podpory z operačních programů a Programu rozvoje venkova. Animační a komunikační aktivity
jsou rozděleny do čtyř cílů komunikace:
1. Zásadním úkolem animačních aktivit je propagace Strategie CLLD jako takové, jejích
cílů, priorit a možností získání dotační podpory z programových rámců. Součástí je také
informování o vyhlášených výzvách, podpořených projektech, jejich přínosu pro rozvoj
a oživení území. Všechny výzvy, administrativní postup, hodnocení a výběr projektů
MAS Český les budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách, které jsou
základním stavebním kamenem pro transparentní, otevřenou a veřejně dostupnou
komunikaci.
2. Druhým animačním tématem je podpora potencionálních žadatelů při přípravě
projektů jak z hlediska jejich věcného obsahu (osvojováním příkladů dobré praxe,
pořádáním tematických seminářů, exkurzí apod.), tak i z hlediska administrativního,
zajištění metodické pomoci při přípravě žádostí o podporu, v průběhu realizace a
udržitelnosti podpořených projektů.
3. Třetím směrem komunikace je vzájemná výměna informací a zkušeností, spolupráce
a vytváření místních sítí a partnerství.
4. Čtvrtým cílem je zvyšování pocitu sounáležitosti, vedoucí k větší identifikaci s územím,
zvyšování zájmu o lokální problematiku.
Veškeré komunikační aktivity jsou založeny na znalosti místní situace a na partnerském
přístupu. Obdobně jako při přípravě SCLLD i během procesu implementace budou využívány
moderní komunikační metody, jako jsou workshopy, videokonference, brainstorming, facilitace.
Animační a komunikační aktivity koordinuje přímo ředitel MAS. Dle typu jednotlivých nástrojů
je pak zajišťují příslušní pracovníci MAS.
Pro potřebu dostatečně zacílené animace a komunikace v území připravil realizační tým SCLLD
MAS Český les komunikační plán, který je klíčovým nástrojem zainteresovaných stran pro
přehlednou a efektivní komunikaci.

4.3.

Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční
spolupráce

nepovinné

Str. 32

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Český les, z. s., na období 2021–2027

MAS Český les už v roce 2007 podepsala dlouhodobou smlouvu o spolupráci se sousední
bavorskou LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth, která se společně podílela na řadě dalších
národních i přeshraničních projektů. V roce 2011 iniciovala MAS Český les, z. s., uzavření
deklarace o spolupráci a vzájemné propagaci s MAS 21, MAS Sokolovsko a Správami CHKO Český
a Slavkovský les. Partnery MAS Český les, z. s., jsou i Česká zemědělská univerzita a Akademie
STING, o. p.s., v Brně. Deklarace o vzájemné spolupráci je podepsána s Agenturou pro sociální
začleňování, jež na území MAS Český les dlouhodobě působí. Neformální kontakty udržuje MAS
Český les s dalšími MAS v Jihočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Přidanou hodnotou
spolupráce MAS Český les, z. s., bylo zejména navázání nových partnerských kontaktů, vzájemná
výměna zkušeností a inspirace, zdokonalení v projektové němčině. Zkušenosti získané v
uplynulém období MAS Český les, z. s., využije při přípravě nových projektů jak na národní, tak
mezinárodní úrovni.
MAS Český les, z. s., realizuje projekty spolupráce, jejichž výsledkem je přidaná hodnota, která
by jinak nevznikla. Partnerem jsou převážně MAS se schválenou SCLLD. Spolupráce vychází ze
strategie MAS a je zaměřena především na problematiku odbytu místní produkce, vzdělávací
aktivity a v rámci podpory cestovního ruchu propojení na spolupráci informačních center na
území místní akční skupiny. Jedná se zejména o měkké akce a drobné investiční aktivity. V roce
2020 – 2021 byl realizován projekt spolupráce s finanční podporou PRV, který byl zaměřen na
podporu rozvoje cestního ruchu na kompaktním území MAS Český les, z,s, a MAS Zlatá cesta,
o.p.s. V jeho rámci bylo instalováno 10 informačních kiosků s on-line připojením a interaktivní
mapou s atraktivitami cestovního ruchu v destinaci Český les. Byly vytipovány především menší
obce, které nemohou vlastními silami provozovat informační centrum s placeným pracovníkem.
Infokiosky slouží místním občanům i návštěvníkům jako zdroj informací o daném místě a
současně rozšiřují informační potenciál celého území. Vyhledáváním partnerů a přípravou
projektů spolupráce je pověřen ředitel MAS.

V rámci národní spolupráce bude MAS Český les, z.s. dále rozvíjet partnerství zejména s
geograficky blízkými MAS, které se potýkají s obdobnými problémy. V mezinárodním měřítku
půjde především o výměnu zkušeností a příklady dobré praxe.
Z analýzy území MAS vyplynula tato témata vhodná pro projekty spolupráce:
• podpora rozvoje cestovního ruchu,
• podpora místní produkce a lokálního trhu,
• celoživotní vzdělávání,
• podpora zaměstnanosti a práce,
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• zachování tradic a kulturního dědictví venkova,
• vzdělávání a zachování škol na venkově, včetně rozvoje klíčových kompetencí, podpora
místních samospráv a jejich spolupráce,
• zapojování veřejnosti a podpora občanské iniciativy,
• zavádění inovací, využívání příkladů dobré praxe,
• spolupráce s vysokými školami.
Projekty spolupráce budou realizovány s finanční podporou PRV, případně z jiných operačních
programů. Vyhledáváním partnerů a přípravou projektů spolupráce je pověřen ředitel MAS.

4.4.

Popis monitoringu a evaluace strategie

Nastavení systému kvalitního vyhodnocování realizace integrovaných nástrojů, včetně SCLLD,
je podmínkou a podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti zacílení intervencí v souladu se
skutečnými potřebami a procesem dosahování plánovaných změn. Opatření pro řízení, sledování
a hodnocení strategie jsou dána nastavením systému evaluace a monitoringu strategie.
MAS Český les, z. s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti ve shodě s metodickým
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021 - 2027 a v souladu s
doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování naplňování jednotlivých opatření Akčního plánu budou ze strany
Řídících orgánů stanoveny povinné indikátory, které vycházející z Národního číselníku indikátorů.
Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému.

Monitoring
Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celé realizace projektů a
programů, ale i po jejich ukončení. Pro adekvátní monitoring je nezbytná vazba na cíle a měřitelné
indikátory.
Monitoring projektů je jedním ze zdrojů dat pro evaluaci, dalšími používanými zdroji jsou
dotazníkové šetření, komunitní setkávání, rozhovory s místními aktéry, data z informačního
systému MS2014+.

Evaluace
Evaluace neboli hodnocení je proces, který je založený na sběru primárních a sekundárních
dat (monitoringu). Získaná data se poté v procesu evaluace podrobí odbornému vyhodnocování
s cílem získat spolehlivé podklady pro strategické řízení a řízení implementace. Evaluací se tedy
rozumí zpracovávání a vyhodnocování informací získaných v rámci monitoringu i mimo něj.
Součástí tohoto procesu je také formulace závěrů a doporučení, které mohou vést ke zlepšení
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implementace strategie, ale také interpretace získaných informací pro dosažení zpětné vazby.
V závěru evaluace je vyhodnocena relevance a naplnění cílů.
Kvalitního průběhu procesu evaluace dosáhneme dodržováním standardů pro evaluaci, jako
jsou užitečnost, proveditelnost, korektnost a přesnost.
MAS Český les problematiku evaluace SCLLD a monitoringu podrobněji rozpracovala ve dvou
vnitřních směrnicích – evaluačním plánu a interní směrnici na provádění kontroly projektů a
monitorování realizace strategie. V těchto směrnicích jsou definována pravidla pro provádění
monitoringu a evaluace SCLLD MAS Český les. Směrnice je možno dle potřeby aktualizovat vždy
v souladu s aktuálními doporučeními řídících orgánů.

4.4.1. Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka s monitorovacími indikátory je uvedena v kapitole 3.1.2.

4.5.

Analýza rizik

Kapitola je nepovinná příloha a nepředkládáme ji k hodnocení.

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.

Ve Starém Sedlišti dne …………………..
……………………………………………………….
Statutární zástupce MAS Český les, z.s.
František Čurka
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