Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
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Dne 19.8.2021 schválila správní rada MAS PODBRDSKO.
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MAP
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Dobrovolný svazek obcí
Chráněná krajinná oblast
Informační systém koncového příjemce (neboli monitorovací systém pro obd. 2014-2020)
Integrovaný regionální operační program
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Metodický pokyn integrovaných nástrojů
Malé a střední podniky
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Obnovitelné zdroje energie
Program rozvoje venkova
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Turistická oblast
Územní systém ekologické stability krajiny

1. Popis území působnosti MAS PODBRDSKO a popis zahrnutí komunity
do tvorby strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO pro období 2021–2027 je
integrovanou strategií rozvoje území v působnosti MAS PODBRDSKO, která byla vytvořena na základě
potřeby místních aktérů dále rozvíjet toto území. Smyslem strategie je efektivně využít místní zdroje a
koordinovat společné i individuální aktivity subjektů veřejného, soukromého, podnikatelského i
neziskového sektoru.

Základní údaje
Přesný název MAS:
Sídlo MAS:
Právní forma MAS:
IČO:
Kraj:
Region NUTS II:
Internetové stránky:
Email:

1.1

MAS PODBRDSKO, z.s.
Hvožďany 80, 262 44
zapsaný spolek
27051935
Středočeský
Střední Čechy
www.maspodbrdsko.cz
info@maspodbrdsko.cz

Vymezení území působnosti MAS PODBRDSKO pro realizaci Strategie
MAS 2021–2027

Z hlediska administrativně správního je celé území součástí Středočeského kraje, okresu Příbram a
správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram. Na území jsou čtyři správní obvody
obcí s pověřeným obecním úřadem – Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Milín. Celé území
leží v jihozápadním cípu Středočeského kraje, přičemž sdílí hranice s dalšími kraji – Plzeňským a
Jihočeským.
Na území MAS PODBRDSKO se pohlíží z hlediska Územní dimenze 2021+ a Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ jako na hospodářsky stabilní centrum (viz SRR ČR 21+, specifický cíl č. 3). Nicméně
území Podbrdska je jedním z periferních regionů Středočeského kraje se specifiky z toho vyplývajícími
(horší dopravní obslužnost, dostupnost základních služeb a infrastruktury, absence velkých
zaměstnavatelů apod.).
Významným geografickým prvkem polohy MAS je návaznost na CHKO Brdy, která z části lemuje
administrativní hranice MAS (Hvožďany, Věšín, Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice, Vranovice). CHKO
Brdy vznikla 1. 1. 2016 o rozloze 345 km2 a byla zřízena na území zrušeného Vojenského újezdu Brdy
(Vojenský újezd měl rozlohu 260,09 km²).
Pro programové období 2021–2027 je zapojeno v území působnosti MAS PODBRDSKO 36 obcí, z nichž
dvě mají statut města. K 31. 12. 2019 mělo území MAS PODBRDSKO rozlohu 377,53 km2, ve kterém žilo
17 978 obyvatel.
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Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS PODBRDSKO

Kód
obce
529672
540013
564664
599298
564605
513580
540315
564249
540358
529681
540536
564346
513521
540757
599751
564478
564222
598372
564214
564389
541231
564630
564583
564273
529664
541427
541451
598330
541508
541524
564362
541567
598437
541583
541613
564320
Celkem

Název obce
Bezděkov pod Třemšínem
Březnice
Bukovany
Drahenice
Hlubyně
Hudčice
Hvožďany
Chrást
Chraštice
Koupě
Kozárovice
Lazsko
Lešetice
Milín
Modřovice
Narysov
Nestrašovice
Ostrov
Počaply
Radětice
Rožmitál pod Třemšínem
Sedlice
Starosedlský Hrádek
Svojšice
Těchařovice
Tochovice
Třebsko
Tušovice
Věšín
Volenice
Vrančice
Vranovice
Vševily
Vysoká u Příbramě
Zalužany
Zbenice

NUTS
4/LAU 1
(okres)

ORP

Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram

Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram
Příbram

Počet
Rozloha obce
obyvatel obce
(km2)
142
3 520
89
158
150
253
789
215
250
118
387
216
192
2 155
88
269
60
133
110
190
4 372
268
134
113
50
661
285
107
703
384
156
320
136
349
324
132
17 978

3,63
19,47
3,16
5,58
5,38
8,76
49,78
7,99
6,65
7,37
14,13
4,27
3,06
24,13
3,19
3,58
2,96
2,80
8,15
4,68
53,01
5,72
4,22
4,36
4,46
11,86
3,48
3,35
41,11
10,42
8,86
13,87
5,83
4,87
9,56
3,84
377,53

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS

Sídelní vazby v území působnosti MAS
Sídelní struktura je charakteristická větším počtem obcí s méně obyvateli. Méně než 300 obyvatel má
25 obcí, 5 obcí má od 300 do 499 obyvatel, 3 obce mají od 500 do 999 obyvatel, 1 obec od 2 000
do 3 000 obyvatel a pouze dvě města mají více než 3 000 obyvatel. Největší četnost je tedy zastoupena
ve velikostní kategorii 101 až 300 obyvatel. Těchto obcí je více jak polovina a žije v nich 19,9 % obyvatel.
Nejvíce obyvatel žije v obcích ve velikostní kategorii 500 obyvatel a více, kterých je na území celkem
šest. Město Březnice, obec Milín a město Rožmitál pod Třemšínem mají v sídelní struktuře MAS
nezanedbatelnou roli spádových středisek zajišťujících pro svá území adekvátní obslužnou funkci. Tyto
funkce svou významností odpovídají střediskům mikroregionálního významu.

Spolupráce obcí v území
Obce na území MAS spolupracují na bázi svazků obcí (Březnicko, svazek obcí – sdružuje 11 obcí kolem
města Březnice, Svazek obcí mikroregion Třemšín – sdružuje 10 obcí kolem města Rožmitál pod
Třemšínem, a DSO ORP Příbram – sdružuje 26 obcí a měst z ORP Příbram, z čehož 10 spadá do území
MAS). Využití možnosti spolupráce na úrovni sdružování obcí za účelem realizace konkrétních témat
pomáhá k širšímu pojetí rozvoje území a současně k ekonomickým úsporám.

Příroda a krajina
Krajina je tvořena pestrou mozaikou společenstev. Brdy jsou pokryty jehličnatými lesy s mozaikou
smíšených a listnatých porostů. Relativně pestrá druhová skladba dřevin je i v rámci mozaikovitě
roztroušených selských lesů v celém území, s přibývajícími listnáči s klesající nadmořskou výškou.
Otevřenou krajinu tvoří mozaika pastvin, luk, různorodých zemědělských ploch se smíšenou vegetací a
rozsáhlých ploch orné půdy. V území je poměrně málo umělých ploch, stejně jako průmyslových a
obchodních zón a komunikačních sítí, sídla jsou malá a městská zástavba je nesouvislá. V území je málo
vodních ploch a rovněž vodní toky jsou menší, tvořené zejména potoky.
Územní systém ekologické stability zahrnuje značnou část území. Brdy prochází osy nadregionálních
biokoridorů, v okolí Třemšína je vymezeno velké nadregionální biocentrum. Jižní, střední i severní částí
území procházejí regionální biokoridory s více vloženými regionálními biocentry, značně hustá je i síť
lokální úrovně, a to včetně vymezených i navržených interakčních prvků. Negativem je absence
vymezení místního ÚSES v rámci některých územních plánů.
Nejrozsáhlejším chráněným územím v MAS je CHKO Brdy, několik maloplošných zvláště chráněných
území je rozptýleno i mimo něj ve volné krajině (jižně od Rožmitálu, Hvožďan, Vacíkova, Hudčic a
Březnice).
Celkově je krajina MAS pestrá, s vnitřní energií rostoucí od východu a jihu k západu a severu.

Cestovní ruch
Území Podbrdska je z hlediska cestovního ruchu atraktivní pro širokou škálu turistů (např. rodiny s
dětmi, senioři, cyklisté), ale i pro skupinové dovolené (např. více rodin společně či zájezdy za
poznáním). Atraktivita území je založena na zásadních turistických cílech v něm obsažených (zámek
Březnice, historické centrum města Březnice vč. židovských památek, Podbrdské muzeum Rožmitál
pod Třemšínem, rožmitálský zámek a historické centrum města Rožmitál pod Třemšínem, památník
Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, památník Vojna v Lešeticích a mnoho jiný drobných
zajímavých památek v regionu) a poloze, která z něj dělá přirozené výchozí místo do CHKO Brdy jak pro
pěší, tak pro cyklisty. Zájem turistů o území má zvyšující se tendenci. Nicméně jde spíše o denní
turistiku, pokud se nejedná o úzce vymezenou skupinu turistů vyhledávající klid Brd. Jedná se hlavně o
sezonní záležitost zejména v období od června do září. Poněkud nižší návštěvnost je za dobrých
sněhových podmínek i v období prosinec až únor.
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Obyvatelstvo
V rámci demografické analýzy dle zpracovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
území MAS PODBRDSKO 2020–2022 (SPRSS) je zpracována také demografická projekce do roku 2030.
Celkový vývoj v jednotlivých věkových skupinách se v budoucnu promění do čistě degresivního typu
populace. Populaci budou tvořit dominantní skupiny obyvatelstva ve středním a vyšším věku, přičemž
nižší věkové skupiny budou ustáleny na počtech, které co do absolutního počtu nebudou plně
nahrazovat počty obyvatel ve starších generacích (pokles úhrnné plodnosti žen). Celkový počet
obyvatel bude narůstat z důvodu prodlužování délky života. Z očekávaných stavů věkových skupin jsou
patrné největší změny v počtu osob starších 65 let. Při zaměření se na tyto skupiny lze konstatovat, že
nárůst ve skupině 65+ je ovlivněn jednak vstupem silných poválečných generací a
zároveň prodlužováním délky života (naděje na dožití).

Zdravotní a sociální služby
Na území MAS PODBRDSKO se nachází celkem 41 zdravotnických zařízení. Lze konstatovat, že řešené
území je dostatečně zabezpečeno zdravotní péčí, která je poskytována v hlavních spádových centrech.
Dostupnost zdravotní peče je jak geograficky, tak po stránce odbornostní, vyhovující. Největší
koncentrace zdravotnických zařízení je v Březnici a v Rožmitále pod Třemšínem. V těchto městech je k
dispozici základní zdravotní péče všeobecného lékařství, která je rozšířena i o ambulance odborných
lékařů. Základní zdravotní péče je též poskytována ve Hvožďanech, Milíně, Kozárovicích a Zalužanech.
Lékárna je k dispozici v Březnici, Milíně a v Rožmitále pod Třemšínem. Síť zdravotnických zařízení je
výrazně finančně podporována ze strany obcí.
V rámci řešení problematiky sociálních služeb v regionu je nutné zohlednit vývojové charakteristiky
obyvatelstva. Stěžejní z hlediska vývoje obyvatelstva je aktuální a očekávaný nárůst počtu obyvatel ve
věkových kategoriích nad 65 let a z toho plynoucí vazba na formu poskytování sociálních služeb
(terénní, ambulantní, pobytové) včetně kapacit. Na poskytování terénních a ambulantních služeb má
vliv také charakter sídelní struktury území MAS, kde mimo měst Rožmitál pod Třemšínem a Březnice a
obce Milín žije 44 % obyvatel v obcích s průměrnou velikostí 232 obyvatel, což klade na organizaci
poskytování sociálních služeb v terénu (i ambulantně) vysoké nároky.

Vzdělávání
Na území MAS jsou obyvatelům k dispozici mateřské školy v deseti obcích a základní školy v sedmi
obcích. Celková kapacita mateřských škol je 652 dětí, celková kapacita základních škol je 2 170 žáků.
Dvě školy s celkovou kapacitou 105 žáků jsou s 1. stupněm základního vzdělání (ZŠ Tochovice a ZŠ
Věšín). Z geografického hlediska je rozmístění mateřských a základních škol v regionu rovnoměrné, což
je z hlediska jejich dostupnosti pozitivní. Z hlediska vývoje počtu dětí je v rámci celého regionu MAS
tato kapacita aktuálně dostačující.

Podnikání a zaměstnanost
Území nemá výrazně rozvinutou výrobní a pracovní funkci. Pozitivní je poměrně rozvinuté malé a
střední podnikání a diverzifikace ekonomické základny. Ekonomické činnosti v regionu se orientují
zejména na zemědělskou prvovýrobu a sekundární sektor. Největší firmy a zaměstnavatelé v regionu
spadají do kategorie 100–199 zaměstnanců (např. KAISER s.r.o., KEMMLER ELECTRONIC, s.r.o., HELI
FOOD FRESH a.s.) a dále do kategorie 25–49 zaměstnanců (např. REMONTA spol. s r.o., LIPATECH s.r.o.,
PILA MARTINICE s.r.o., RUBILIS, s.r.o., SUBLIMA CZ, s.r.o.). Území je charakteristické vysokým podílem
vyjížďky za prací, a to zejména z oblastí charakterizovaných jako vnitřní periférie regionu.
Míra nezaměstnanosti měla do roku 2020 klesající tendenci, ale s ohledem na pandemii covid-19 nelze
další vývoj predikovat. Aktuálně není nezaměstnanost v regionu problémem.
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Život v obcích
Kulturní infrastruktura v řešeném území je dostatečná. Většina obcí (cca 75 %) disponuje kulturním
zařízením či jiným zázemím pro spolkovou činnost. V každé obci působí minimálně jeden spolek, který
se velkou měrou podílí na aktivizaci kulturního a společenského života.
Ve většině obcí je k dispozici odborně provozované hřiště, více než třetina obcí je vybavena
tělocvičnou. V regionu jsou též 3 otevřené stadiony (Milín, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice). Žádné
sportovní zařízení není pouze v cca pětině obcí na území MAS. Dostupnost sportovní infrastruktury a
její zaměření odpovídá regionálním potřebám.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS PODBRDSKO

MAS PODBRDSKO se rozkládá v jihozápadní části okresu Příbram na rozhraní tří krajů (Středočeského,
Jihočeského a Plzeňského) a čtyř okresů (Příbram, Plzeň-jih, Písek a Strakonice). Mapa území místní
akční skupiny je veřejně přístupná na internetové stránce:
http://www.maspodbrdsko.cz/o-nas/mapa-uzemi-mas/.
Obrázek 1 Území působnosti MAS PODBRDSKO – poloha v rámci krajů České republiky

Obrázek 2 Území působnosti MAS PODBRDSKO – poloha v rámci okresu Příbram

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 3 Území působnosti MAS PODBRDSKO – vyznačení hranic jednotlivých obcí a měst

Zdroj: vlastní zpracování, NS MAS

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS – nejdůležitější milníky
2006
2007–2013
2013–2016

2016–2017
2017

Založení MAS PODBRDSKO na současném území.
MAS nebyla vybrána k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR a činnost
sdružení se zastavila.
MAS obnovila svoji činnost na jaře 2013 při zasedání Valné hromady, byly
zvoleny nové orgány, nastavily se veškeré aktivity a povinnosti pro správné
fungování spolku a následně MAS získala v roce 2015 Osvědčení o
standardizaci. Pro období 2014–2020 MAS působila na území 37 obcí.
Zároveň byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
PODBRDSKO 2014–2020, která byla v prosinci 2016 schválena ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Program rozvoje venkova, IROP, OPZ a OPŽP
byly hlavními zdroji podpory pro území MAS.
Od září 2015 jsou místní akční skupinou pořádány Podbrdské farmářské a
řemeslné trhy v Rožmitále pod Třemšínem a Březnici, jejichž tradice trvá
dosud.
MAS PODBRDSKO se jako partner města Příbram podílela na projektu Místní
akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118).
MAS se od počátku roku 2017 aktivně připravovala na vyhlášení prvních Výzev
MAS k předkládání Žádostí o podporu na základě schválené strategie. První
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2017–2019

2018

2019

2019–2022

2020

2021

výzva z Operačního programu Zaměstnanost byla vyhlášena v dubnu 2017.
Další dvě výzvy se připravovaly a byly vyhlášeny na podzim roku 2017.
MAS realizovala projekt Plánování sociálních služeb na území MAS
PODBRDSKO, z.s. (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006598) na podporu
dostupnosti sociálních služeb v našem regionu, při kterém vznikl Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb na území MAS 2020–2022. Zároveň vznikl
informační portál o sociálních službách čistě pro naše území, který může
využívat široká veřejnost – www.SOSPodbrdsko.cz.
V roce 2018 byly vyhlášeny a administrovány dvě výzvy z Operačního
programu Zaměstnanost, tři výzvy z Programu rozvoje venkova a tři výzvy
z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále byl připravován a
přijat změnou Strategie MAS čtvrtý Operační program Životní prostředí.
V roce 2019 byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Zaměstnanost na
podporu příměstských táborů a sociálních služeb v regionu, dále výzva
z Programu rozvoje venkova a výzvy z Operačního programu Životního
prostředí. V červnu 2019 byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zpráva o evaluaci MAS, která byla na podzim tohoto roku schválena.
MAS PODBRDSKO jako partner města Příbram a MAS Brdy realizuje projekt
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) ORP Příbram
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011094).
MAS předala poslední výzvu OP Zaměstnanost za období 2014–2020 na
podporu sociálních služeb k závěrečnému ověření způsobilosti na Řídící orgán
OPZ. Dále byla připravena a vyhlášena poslední Výzva MAS z IROP na podporu
vzdělávání na území MAS. Výzva MAS z OP Životní prostředí byla vyhodnocena
a vybrané projekty byly v polovině května 2020 předány na Řídící orgán OPŽP.
Z Programu rozvoje venkova probíhala administrace realizovaných projektů a
dále byla připravována Výzva MAS pro článek 20, podpora obcí a spolků
z regionu. K této výzvě již probíhala rozsáhlá konzultace projektů a aktivní
komunikace s potencionálními žadateli.
Hlavním úkolem roku 2020 bylo zpracovat a odevzdat ke schválení Žádost o
plnění standardů MAS pro nové programové období 2021–2027.
Standardizace byla v prosinci 2020 úspěšně schválena ze strany Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Pro období 2021–2027 bude MAS působit na území 36
obcí (zastupitelé obce Horčápsko se rozhodli pro další období 2021-2027
nespolupracovat s MAS).
V březnu byl správní radou MAS potvrzen výběr přihlášených projektů do Výzvy
MAS v IROP na podporu vzdělávání. Dále MAS připravila a vyhlásila 4. Výzvu
PRV na čl. 20, na podporu občanské vybavenosti. Přihlášené projekty byly
schváleny a předány na Ministerstvo zemědělství ČR v červnu 2021.
V červnu 2021 byla svolána Valná hromada MAS, kde mj. byla řešena i nová
Strategie MAS na roky 2021–2027, dále činnost MAS v období 2014–2020 a
další organizační záležitosti spolku.

Od roku 2017 do roku 2021 bylo na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
PODBRDSKO 2014–2020 podpořeno mnoho projektů v opatřeních pro rozvoj sociálních služeb,
vzdělávání, životního prostředí, zemědělských a nezemědělských činností a na podporu zaměstnanosti.
Podpora projektů z Programu rozvoje venkova, IROP, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí přinesly
do území MAS téměř 57 mil. Kč, vč. spoluúčasti žadatelů byly podpořeny projekty za více než 70 mil.
Kč. Veškeré informace o činnosti místní akční skupiny jsou uveřejněny na internetových stránkách
www.maspodbrdsko.cz.
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1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby strategie
MAS PODBRDSKO zapojila do tvorby strategie starosty obcí, odborné poradce, členy a partnery MAS a
širokou veřejnost.
Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie

Metoda zapojení
Valná hromada MAS PODBRDSKO tvořená členy MAS a zároveň
hosty ze strany zástupců obcí – projednání tvorby Strategie a
Standardizace MAS
Dotazníkové šetření mezi členy MAS a zástupci obcí, škol, žadatelů
MAS aj. partnery v území MAS – hlavní problémy a potřeby regionu
Šetření ve všech obcích v území MAS – základní infrastruktura,
informace o jednotlivých obcích + potřeby v jednotlivých obcích
Sběr projektových záměrů
Individuální rozhovory na téma životní prostředí, tedy na téma,
které ve Strategii MAS 2014–2020 nebylo z našeho pohledu
dostatečně zmapováno
Individuální rozhovory na téma cestovní ruch, tedy na téma, které
ve Strategii MAS 2014–2020 nebylo z našeho pohledu dostatečně
zmapováno (rozhovory se zástupci hlavních turistických cílů
v regionu, TO Brdy a Podbrdsko aj.)
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v
regionu – oblast Březnicko
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v
regionu – oblast Milínsko
Kulatý stůl/veřejné projednání ke zjištění problémů a potřeb v
regionu – oblast Rožmitálsko
Valná hromada MAS PODBRDSKO tvořená členy MAS a zároveň
hosty ze strany zástupců obcí – projednání nové VIZE MAS aj. k
tvorbě Strategie MAS 2021+
Správní rada MAS PODBRDSKO schválila Strategii MAS 2021+

Datum (období) provedení
3. 9. 2020
září 2020–jaro 2021
duben–červen 2021
od dubna 2021 dosud a sběr
bude trvat i nadále

leden–červenec 2021

leden–květen 2021

14. 6. 2021
15. 6. 2021
16. 6. 2021
14. 6. 2021
19. 8. 2021

Zdroj: vlastní zpracování

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Doklady o zapojení komunity a další podklady z přípravy strategie jsou uveřejněny na veřejně přístupné
internetové stránce MAS PODBRDSKO – sekce: O NÁS – STRATEGIE 2021–2027.
http://www.maspodbrdsko.cz/o-nas/strategie-2021-2027/

strana

11

2. Analytická část
2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti
MAS PODBRDSKO
Analýza rozvojových problémů a potřeb byla zpracována společně s účastníky veřejných kulatých stolů,
které proběhly ve dnech 14. – 16. 6. 2021 na Milínsku, Březnicku a Rožmitálsku. Kancelář MAS
připravila pro účastníky jednání základní návrh problémů a potřeb. Bylo využito znalosti území MAS,
informací ze šetření mezi obcemi a partnery MAS, Strategie MAS PODBRDSKO 2014–2020, SPRSS MAS
PODBRDSKO, Zprávy o evaluaci MAS z roku 2019, MAP ORP PŘÍBRAM, strategických plánů obcí,
poznatků z individuálních rozhovorů aj.
S účastníky třech kulatých stolů proběhla diskuse na jednotlivá níže popsaná témata/rozvojové
potřeby. Podklady z těchto jednání jsou uloženy zde: http://www.maspodbrdsko.cz/o-nas/strategie2021-2027/tvorba-strategie-mas/.
Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb

Rozvojová potřeba
A. Vzdělávání

Popis potřeby pro rozvoj území
Na základě dlouhodobé aktivní spolupráce mezi MAS a mateřskými,
základními a základními uměleckými školami v regionu a také dle
spolupráce se SŠ a VOŠ v Březnici stále přetrvává nutnost modernizace a
rekonstrukce škol, školských zařízení, zázemí či venkovních prostor škol.
U většiny škol je potřebnost rekonstrukce základního zázemí – sociální
zařízení, chodby, kmenové učebny, kabinety, jídelny apod. S touto
potřebou souvisí také nedostatečná vybavenost školských zařízení
moderními výukovými prostředky, potřeba zlepšení digitalizace škol či
konektivity.
Dalším tématem je podpora mimoškolních aktivit s využitím stávající
vzdělávací infrastruktury. Snížení nabídky volnočasových aktivit vede k
výskytu negativních společenských jevů, především u dětí a mládeže.
Proto je nutno podpořit současnou nabídku volnočasových aktivit dětí a
žáků a zároveň podpořit vznik nových aktivit.
Modernizace škol a pořízení pomůcek nevyřeší ale komplexní situaci ve
školství – učitelé by se měli neustále vzdělávat a čerpat nové a moderní
nápady a zkušenosti, jak zlepšit výuku ve školách.
Potřebu MAS vnímá také v pomoci udržet spolupráci mezi školami a
dalšími subjekty zabývajícími se vzděláváním, tuto spolupráci aktivizovat
a podporovat. Podpora spolupráce je dlouhodobý proces, který se daří
plnit díky dlouholetým dobrým vztahům se školami a také díky projektům
Místní akční plány vzdělávání.
Podpora celoživotního vzdělávání pro veřejnost je jednou ze základních
potřeb, neboť moderní doba vyžaduje, abychom se stále vzdělávali –
finanční, digitální aj. gramotnosti, hospodaření s vodou, nakládání s
odpady a mnoho jiných témat jsou nutností pro mladou generaci i pro
seniory.
Dílčí potřeby:
• Modernizace a rekonstrukce škol, školských zařízení, zázemí,
venkovních prostor škol aj.
• Pořízení a obnova vybavení pro školy a školská zařízení.
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Rozvojová potřeba

Popis potřeby pro rozvoj území
•
•
•

B. Cestovní ruch

Podpora vzdělávacích mimoškolních aktivit.
Podpora spolupráce mezi školami a dalšími subjekty zabývajícími
se vzděláváním.
Podpora vzdělávání pedagogů a celoživotního vzdělávání pro
veřejnost.

Naplnění potřeb škol v území MAS přispěje k lepší budoucnosti dětí a
mládeže. Moderní zázemí pro výuku ve školách i pro volnočasové aktivity
pomůže udržet kvalitní vzdělávání nejen pro děti a žáky, ale i kvalitní
pracovní prostředí pro pedagogické pracovníky. Podpora vzdělávání
pedagogických pracovníků i veřejnosti v celoživotním vzdělávání pomůže
všem těmto cílovým skupinám zlepšit svoji kvalifikaci v pracovním životě
a pomohou zlepšit osobní rozvoj každého jedince.
V oblasti cestovního ruchu je základní potřebou vytvoření uceleně
vedené propagace území v rámci cestovního ruchu včetně širšího
napojení k blízkým turistickým cílům a nabídky služeb a aktivit cestovního
ruchu směrem k návštěvníkům a specifickým cílovým skupinám (rodiny s
dětmi, senioři, aj.). Úkolem a potřebou MAS je aktivizovat propojení a
spolupráci uvnitř regionu. Jednou z hlavních priorit je propojení MAS se
spolkem TO Brdy a Podbrdsko, resp. s Destinační agenturou Brdy a
Podbrdsko, na základě Partnerské smlouvy. Základem je vytvořit
ucelenou nabídku kvalitních služeb a aktivit pro udržení turistů v území a
realizovat společná organizační a marketingová opatření pro řízení
turistických aktivit v území.
Další úkolem v oblasti cestovního ruchu na Podbrdsku je budování či
rozšíření naučných stezek a cest pro pěší i cyklisty s napojením na body
zájmu a turistické cíle a zároveň vybudování nových turistických cílů
(rozhledna Třemšín, turistické atraktivity pro děti, infopointy aj.) či
rekonstrukce stávajících turistických cílů v regionu.
Příležitostí pro region je také nabídka jedinečných lokálních produktů a
jejich sjednocení pod oficiální značku ve spolupráci s TO Brdy a
Podbrdsko, a tímto podporovat drobné výrobce a podnikatele v regionu.
V území identifikujeme poptávku na podporu ubytovacích a stravovacích
kapacit v regionu, vč. dostupnosti levnějších forem ubytování (kempy,
stání pro karavany, chaty a chalupy pro rodiny s dětmi ) a stravování
(bistra, rozšíření nabídky občerstvení především na vstupních místech do
CHKO aj.).
Podpora vybavenosti základního zázemí (typu půjčovny kol, elektrokol,
záchytná parkoviště, rozšíření nabídky občerstvení především na
vstupních místech do CHKO aj.) napříč regionem rozšíří nabídku aktivit
pro návštěvníky regionu.
Dílčí potřeby:
• Vytvoření ucelené nabídky služeb a aktivit cestovního ruchu, vč.
zajištění jednotné propagace cestovního ruchu.
• Budování naučných stezek a cest pro pěší a cyklo.
• Podpora regionální značky a nabídky lokálních produktů
především formou podpory drobných výrobců a podnikatelů.
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Rozvojová potřeba

Popis potřeby pro rozvoj území
•
•
•

C. Doprava

Vybudování nových turistických cílů či rekonstrukce stávajících
turistických cílů v regionu.
Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit.
Podpora vybavenosti základního zázemí cestovního ruchu.

Naplněním potřeby v oblasti cestovního ruchu na Podbrdsku dojde k
rozšíření nabídky nových turistických cílů a také k možné rekonstrukci
stávajících turistických cílů, díky podpoře vybavenosti základním
zázemím, vč. budování či rozšíření naučných stezek a cest pro pěší i
cyklisty s napojením na body zájmu a turistické cíle. Výsledkem bude
zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky, kteří zde zůstanou delší dobu.
Podbrdsko se stane atraktivnějším pro návštěvníky i pro obyvatele
regionu, dojde také ke zlepšení nabídky jednodenních výletů a posílení
podnikatelských aktivit v obcích a městech regionu, pokud budou lidé
více přijíždět za turistickými cíli.
Nabídka jedinečných lokálních produktů pomůže především podporovat
drobné výrobce a podnikatele v regionu.
Modernizace a zajištění bezpečnosti v dopravě je jednou ze základních
dlouhodobých potřeb ve většině částí regionu. Špatný stav místních
komunikací v obcích i mimo ně, vedení hlavních dopravních tahů centry
obcí a měst, či zanedbané chodníky, polní a lesní cesty a další účelové
komunikace snižují prostupnost krajiny a vzájemnou provázanost sídel
pro motorizované i nemotorizované osoby. Zároveň je potřeba zajistit
modernizaci a bezpečnost v dopravě doplněním bezpečnostních prvků
(nová značení, přechody, světelné signalizace aj.), vysekáním původních
pěšin v krajině, které jsou historicky především na Milínsku, zlepšením
značení a instalací moderních informačních systémů a rozšířením
možnosti parkování především ve větších obcích a městech regionu.
Dílčí potřeby:
• Rekonstrukce a výstavba místních komunikací a chodníků.
• Rozvoj bezmotorové bezpečné dopravy – rozšíření cyklotras,
cyklostezek a pěších tras v rámci oblasti cestovního ruchu a
pohybu obyvatel.
• Realizace dopravně bezpečnostních opatření na místních
komunikacích.
• Instalace místních informačních systémů.
• Rekonstrukce a výstavba parkovacích míst.
Naplnění potřeby tím, že budou zrekonstruovány komunikace v území, se
naplní základní potřeba občanů i návštěvníků regionu. Výstavbou či
rekonstrukcí dojde ke zlepšení vzájemné provázanosti sídel pro
motorizované i nemotorizované osoby. Tato snaha také přispěje k
většímu propojení cyklo a pěších tras. Realizací pozemkových úprav by
zároveň došlo ke zlepšení prostupnosti krajiny (zde je ale nutná vůle
majitelů pozemků). Modernizaci a bezpečnost v dopravě je také možné
uskutečnit tím, že budou doplněny bezpečnostní prvky či moderní
informační systémy. Podporou a aktivizací ze strany MAS lze propojit
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Rozvojová potřeba

D. Podnikání a
zaměstnanost

Popis potřeby pro rozvoj území
aktéry v území a pomoci připravit tvorbu dopravních generelů především
ve větších městech a obcích regionu tak, aby došlo k rekonstrukcím a
nové výstavbě parkovacích míst.
Potřeba podpořit činnost stávajících MSP a OSVČ, kteří v regionu fungují.
Pomoci rozvíjet aktivity podnikatelských subjektů – zemědělští
podnikatelé, MSP, OSVČ, ubytování a stravování, aj.
Dílčí potřeba:
• Podpora rozvoje malého a středního podnikání.
• Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva.

E. Sociální služby a
podpora komunity

Naplněním potřeby MAS pomůže v rozvoji podnikatelských subjektů
v regionu, k rozvoji jejich potenciálu, udržení se v regionu, stability
zaměstnanců, možnosti zavedení novinek a inovací do výroby a obecně
podpořit podnikatele v jejich činnosti jako takové.
MAS zpracovala Střednědobý plán sociálních služeb na období let 2020–
2022, ze kterého vyplynulo několik problémů a potřeb v oblasti sociálních
služeb.
Jedním z hlavních problémů je nedostatečné pokrytí informačních potřeb
v sociální oblasti, osvěty a prevence sociálně patologických jevů a dále
nedostatečně fungující systém meziobecní spolupráce a spolupráce
subjektů v sociální oblasti na území MAS.
Dále přetrvává nedostatečné zajištění dostupné sociální a zdravotní péče
vč. podpory vybavení poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.
Přestože v rámci podpory a aktivizace MAS v období 2014–2020 byly v
území vybudovány 4 zázemí pro sociální služby, které slouží především
k zajištění služeb pro rodiny s dětmi, a také byly podpořeny sociální
služby pro rodiny s dětmi napříč regionem, potřeba pokrytí území
sociálními službami (dle zákona i fakultativními) stále trvá. Do dalších let
je možnost, že tato zázemí budou moci být využívána jako komunitní
centra či je budou využívat také další poskytovatelé sociálních služeb,
jako např. pečovatelské služby, kterých je v regionu nedostatek (jsou
zřízeny především ve dvou městech, v Rožmitále pod Třemšínem a
Březnici, bez přesahu do okolních obcí), služby pro seniory, terénní
odlehčovací služby a samozřejmě nadále služby pro rodiny s dětmi.
Další potřebou je podpora komunity, komunitních aktivit, sociální pomoci
v obcích na bázi dobrovolnictví a fakultativních služeb, které se neřídí
Zákonem o sociálních službách. Je nutno více podpořit pomoc s dopravou
méně mobilních občanů za službami a lékaři či podpořit a aktivizovat
sousedskou výpomoc a dobrovolnictví pro potřebné občany všech
věkových kategorií, kteří akutně nepotřebují sociální služby, ale „jen“
milou společnost, drobnou pomoc s nákupy, v domácnosti apod.
Základní zdravotní služby jsou na území MAS pokryty především ve
větších městech a obcích. Ostatní zdravotní služby a nemocnice jsou
dobře dostupné v příhraničním městě Příbram.
V území jsou zřízena rodinná a mateřská centra, která fungují především
na bázi dobrovolnictví. Je nutno pomoci s jejich udržením a rozvojem do
budoucna, protože náklady na provoz center samozřejmě existují a
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nejsou malé. Dále je velkým problémem neexistence klubů pro starší a
dospívající děti a mládež.
Podpora prorodinných aktivit byla již v období 2014–2020 nastavena
formou realizace příměstských táborů. Tato potřeba stále trvá s ohledem
na to, že příměstské tábory jsou hojně navštěvované dětmi rodičů, kteří
potřebují o letních prázdninách chodit do zaměstnání, a zároveň tyto
tábory posilují vazby komunitního charakteru – děti, které tábory
navštěvují, pocházejí z území MAS a dále poznávají nová místa, nové
kamarády a posilují vztah k regionu.
Dílčí potřeby:
• Pokrytí informačních potřeb v sociálních oblasti, prevence
sociálně patologických jevů.
• Vytvoření efektivně a perspektivně fungujícího systému
spolupráce v sociální oblasti.
• Zajištění dostupné sociální péče v obcích v regionu, udržení a
zkvalitnění sítě stávajících sociálních a zdravotních služeb.
• Podpora rodinných a mateřských center, klubů a zázemí pro
starší a dospívající děti a mládež.
• Realizace prorodinných opatření.
• Podpora komunitních aktivit.

F. Život v obcích

Naplněním potřeby dojde k zvýšení informovanosti a znalosti zástupců
obcí a celkově veřejnosti o možnostech pomoci v rámci sociální pomoci.
Dále MAS pomůže zřídit pozici koordinátor v území/komunitní pracovník,
který by shromažďoval informace z regionu, řešil problematiku v sociální
oblasti, propojoval aktéry, pomohl nastavit lepší spolupráci v sociální
oblasti v území a hledal možnosti pomoci.
Dojde k udržení již vytvořených zázemí pro sociální služby, zajištění jejich
rozšíření a další zkvalitnění vybavení vč. vybavení auty pro zajištění
terénní sociální práce. Dále se dosáhne udržení a zkvalitnění sítě
sociálních služeb (dle zákona i fakultativních) i zdravotní služeb na celém
území MAS.
Bude zajištěna udržitelnost rodinných a mateřských center a vzniknou
nové kluby a zázemí pro starší a dospívající děti a mládež.
Budou podpořeny komunitní aktivity a prorodinná opatření, která
pomohou ke kvalitnímu komunitnímu životu v regionu a mají velký
přesah i do dalších oblastí (větší propojení komunity, vzdělávání, sociální
sféra, podpora zaměstnanosti).
Další dlouhodobou potřebou regionu je zajistit kvalitní společenský a
kulturní život v obcích a také zachovat kulturní dědictví a tradice pro další
generace.
Přestože již mnoho obcí a měst v regionu zmodernizovalo plochy pro
volnočasové aktivity, sportovní a dětská hřiště, hasičské zbrojnice,
kulturní a spolkové domy aj. zázemí pro spolkový život a občanskou
vybavenost z vlastních nebo dotačních (národních či evropských) zdrojů,
ještě mnoho zbývá zmodernizovat a zrekonstruovat. Důvodem je, že na
území MAS je mnoho malých obcí a dvě města do 5 tis. obyvatel, které
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musí z omezených zdrojů vést celý chod obce/města a není možné zajistit
finance na vše potřebné. A ne vždy se daří čerpat prostředky z národních
či evropských fondů. Stále tedy trvá potřeba modernizace a zajištění
bezpečnosti tím, že budou zrekonstruována stará dětská hřiště,
sportoviště a další plochy pro pohybové aktivity občanů. Výstavbou či
rekonstrukcí stávající kulturní a spolkové infrastruktury bude možno
zajistit lepší fungování kulturních a spolkových domů a zázemí pro činnost
neziskových organizací, pomoci zlepšit vybavení pro aktivity spolků
v regionu tím, že dojde k obnově mnohdy 40–50 let starého vybavení, a
v neposlední řadě dojde k řešení absence sociálního zázemí apod.
Dále je nutno podporovat obnovu vybavení, zázemí a infrastrukturu pro
jednotky požární ochrany II, III a V a pro hasičské spolky v regionu.
Podpora setkávání občanů a zvýšení nabídky akcí v regionu je hlavní
potřebou pro kvalitní společenský život v obcích a městech.
Udržení historického a kulturního dědictví na území MAS (zejména
rekonstrukce malých i větších kulturních památek v regionu) a péče o
vzhled obcí (zejména revitalizace a rekonstrukce veřejných prostranství,
center obcí a veřejných budov) je stěžejní potřebou pro další generace.
Pro udržení obyvatel na venkově je také nutno řešit potřebu v oblasti
dostupného internetu v regionu, likvidace odpadních vod a odpadů,
sběrných dvorů, dobudování vodovodní a kanalizační sítě, veřejného
osvětlení,
nedostatku
pracovníků
v technických
službách,
nedostatečného vybavení techniky nebo v zajištění dostupných
základních služeb – knihovny, pošta, obchody, kadeřnictví, kosmetické
služby aj.
Dílčí potřeby:
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení dětských hřišť, sportovišť a
dalších ploch pro volnočasové aktivity dospělých.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení kulturních a spolkových domů
a zázemí pro činnost neziskových organizací.
• Podpora spolkové činnosti, konání volnočasových, sportovních a
kulturních akcí.
• Podpora obnovy vybavení, zázemí a infrastruktury pro jednotky
požární ochrany II, III a V a pro hasičské spolky v regionu.
• Rekonstrukce kulturních památek vč. zázemí a obnovení
vybavení.
• Péče o vzhled obcí – zejména revitalizace a rekonstrukce
veřejných prostranství, center obcí a veřejných budov.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení technické infrastruktury obcí.
• Dostupnost základních služeb v regionu.
Výstavbou či rekonstrukcí dojde k zajištění možnosti lepšího fungování
kulturních a spolkových domů a zázemí pro činnost neziskových
organizací a dojde k zajištění bezpečnosti tím, že budou zrekonstruována
stará dětská hřiště, sportoviště a další plochy pro pohybové aktivity
občanů.
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G. Životní prostředí

Popis potřeby pro rozvoj území
Naplněním potřeby dojde také k udržení tradice bohatého spolkového a
kulturního života v regionu, ale také k zajištění bezpečnosti obyvatel díky
podpoře hasičských jednotek a spolků.
V rámci podpory projektů z výzev MAS, či pomocí dalších možných zdrojů
financování projektů, dojde k podpoře a udržení historického a kulturního
dědictví na území MAS pro další generace – ať jsou to malé památky či
větší objekty.
Rekonstrukcí veřejných prostranství, center obcí, veřejných budov a
obecně občanské vybavenosti dojde nejen ke zkvalitnění vzhledu obcí, ale
také k možnosti využít chytrá řešení v péči o vzhled obcí a možnosti
instalace obnovitelných zdrojů a zateplení veřejných budov.
Dojde k propojení a aktivizaci meziobecní spolupráce a pomoci s
hledáním možných zdrojů financování projektů zejména v oblasti
základní infrastruktury a služeb v obcích.
Podporou této potřeby dojde k naplnění základní potřeby všech obyvatel
regionu, kterou je především kvalitní a hezký život na Podbrdsku a
udržení obyvatel na venkově.
Péče o krajinu a přírodní památky a zvýšení pestrosti krajiny a její
ekologické stability jsou základní nutností pro zachování zeleně v sídlech
i mimo ně pro další generace.
Na základě dostupných informací z území je problematická péče o
veřejnou zeleň a přírodní prvky v intravilánech i extravilánech obcí
(liniová výsadba, péče o les aj.). Je nutná podpora údržby, ochrany a
obnovy zeleně, mapování významných segmentů, podpora péče o
přírodní rezervace, přírodní parky, přírodní památky, památné stromy a
vzácné dřeviny a jejich okolí, eliminovat potenciální ohniska invazních
rostlin ohrožujících ekologickou stabilitu krajiny a její biodiverzitu či
podpora ochrany stanovišť vzácných druhů živočichů. V mnoha případech
je zanedbána povinná péče vlastníka.
Jedním z přetrvávající problémů regionu je výskyt lokálních zdrojů
znečištění ovzduší především v zimním období a přetrvávající spalování
uhlí coby zdroje vytápění v nemodernizovaných lokálních topeništích.
Velká prašnost v obcích je také zapříčiněná automobilovou dopravou, kdy
dochází k trvalému růstu intenzity automobilové dopravy v obcích,
kterými procházejí regionální komunikace.
Jednou z hlavních potřeb v oblasti životního prostředí je nutnost realizace
opatření na správné hospodaření s vodou, tedy realizace protierozních
opatření, vytváření tůní, remízků a malých vodních nádrží či podpora
realizace protipovodňových opatření, ale také údržba vodních ploch a
vodních toků v krajině i v intravilánu obcí.
Problematika zanedbaných polních a lesních cest a dalších účelových
komunikací snižujících prostupnost krajiny a vzájemnou provázanost
sídel pro nemotorizované osoby byla již řešena i v jiných oblastech –
doprava, cestovní ruch. I do oblasti životního prostředí tato problematika
patří, neboť obnova a budování stezek a pěších tras významně přispívá k
prostupnosti krajiny.
Do problematiky životního prostředí byly také identifikovány potřeby
řešení likvidace odpadů a zabezpečení možnosti kvalitního třídění
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odpadů – sběrné dvory, příp. společný systém likvidace odpadů, zavedení
systému lepšího sběru a zpracování bioodpadů.
Problémem území je také neexistence komplexního přehledu o krajině
Podbrdska tak, aby vznikl ucelený soubor informací o území v celé šíři
týkající se ekologie krajiny.
Dílčí potřeby:
• Údržba, ochrana a obnova zeleně v krajině a sídlech (péče o
veřejnou zeleň, liniová výsadba, péče o památné stromy a další
významné dřeviny a jejich okolí, péče o les). Podpora péče o
přírodní rezervace, přírodní parky, přírodní památky a památné
stromy a podpora ochrany stanovišť vzácných druhů živočichů.
Zvýšení pestrosti krajiny, obnovy přirozených funkcí krajiny a
zvýšení její ekologické stability.
• Využívání obnovitelných zdrojů energie veřejným sektorem,
soukromými subjekty a domácnostmi jako alternativy získávání
tepelné energie. Efektivní hospodaření s energiemi – podpora
energetické nezávislosti obcí, energetické úspornosti, podpora
obnovitelných zdrojů energie.
• Instalace dopravně bezpečnostních prvků, které snižují
nehodovost, hlučnost, prašnost a předcházejí škodám na
majetku. Realizace clonných, protiprašných a protihlukových
výsadeb.
• Eliminace záplavových lokalit a realizace protierozních opatření.
Zvyšování retenční schopnosti krajiny (zadržení vody v krajině).
Údržba a revitalizace vodních ploch a toků.
• Zvýšení biodiverzity v krajině, podpora krajinného rázu a
eliminace potenciálních ohnisek invazních rostlin.
• Péče o prostupnost krajiny – obnova a budování stezek a pěších
tras.
• Zajištění likvidace odpadů a zabezpečení možnosti kvalitního
třídění odpadů – sběrné dvory, příp. společný systém likvidace
odpadů, zavedení systému zpracování bioodpadů.
• Zmapování krajinného potenciálu podle dílčích oblastí a jeho
syntéza s již zpracovanými materiály tak, aby vznikl ucelený
soubor informací o území v celé šíři týkající se ekologie krajiny.
Naplněním potřeby také dojde k podpoře údržby zeleně v intravilánech i
extravilánech obcí, k ochraně krajiny, její ekologické stability a vzácných
živočichů na Podbrdsku.
Naplnění potřeby napomůže obecně napříč územím MAS k čistému
ovzduší, podpoře OZE a efektivnímu hospodaření s energiemi. Dojde k
podpoře především veřejného sektoru v rekonstrukci a zateplení
veřejných budov, podpoře vytápění pomocí OZE, bude realizována osvěta
mezi zástupci obcí, zástupci soukromých subjektů a veřejností a
nastavenými opatřeními lze dosáhnout zásadních změn v imisní situaci
v obcích a podél komunikací. Představitelé obcí musí být seznámeni s již
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zpracovanými Programy a plány, jak zlepšovat kvalitu ovzduší v obcích, a
také bude podporováno pěstování energetických rostlin.
Naplnění potřeby napomůže eliminovat záplavové lokality, zvýšit
retenční schopnost krajiny a podpořit přirozené funkce krajiny tím, že
budou revitalizovány vodní plochy a toky v regionu. Změna by měla být
také ve způsobu hospodaření na zemědělsky obdělávaných pozemcích,
úkolem MAS v této je informovat jednotlivé zemědělce o potřebách
krajiny v této oblasti.
Naplnění potřeby napomůže díky aktivizaci MAS také k zmapování
krajinného potenciálu podle dílčích oblastí a jeho syntéza s již
zpracovanými materiály tak, aby vznikl ucelený soubor informací o území
v celé šíři týkající se ekologie krajiny. Zajištěním tohoto materiálu bude
možné získat komplexní plán práce s krajinou a jejími jednotlivými
složkami, zejména pro další plánování a rozhodování v území. Toto
umožní následně zodpovědně rozhodovat a vyhledávat příslušné dotační
možnosti.
Udržovaná krajina a provázanost sídel cestami, o které je pečováno,
přispěje ke spokojenosti místních občanů i návštěvníků regionu. Lidé se
mohou bezpečně projít či projet na kole hezkou podbrdskou krajinou.
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
Usnesením Valné hromady MAS PODBRDSKO č. VH1/2021-7 ze dne 14. 6. 2021 byla schválena nová
VIZE MAS PODBRDSKO pro nové programové období 2021–2027:
Prosperující. Prostupné. Přitažlivé. Pro krajinu a přírodu. Pro obyvatele i návštěvníky. Pro podnikání.
Pro kulturu a komunitu. Podbrdsko
3.1.2 Strategické cíle

Strategický cíl 1. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území MAS PODBRDSKO
Indikátory strategického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu vzdělávacích zařízení
 Počet realizovaných projektů na podporu sociálních a návazných služeb
 Počet realizovaných projektů na podporu objektů a zázemí občanské vybavenosti

Strategický cíl 2. Péče o životní prostředí na území MAS PODBRDSKO
Indikátory strategického cíle:
 Počet realizovaných projektů vedoucích ke zvýšení ochrany životního prostředí, revitalizací a
zachování hodnot přírody a krajiny
 Počet nových studií a plánů za účelem zmapování krajinného potenciálu

Strategický cíl 3. Atraktivní Podbrdsko pro obyvatele i návštěvníky regionu
Indikátory strategického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu nových či rekonstruovaných turistických
cílů/kulturních památek, vč. zázemí
 Počet spoluprací v oblasti cestovního ruchu

Strategický cíl 4. Podpora podnikání a zaměstnanosti v území MAS PODBRDSKO
Indikátory strategického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu podnikatelských subjektů
3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce

Strategický cíl 1. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území MAS PODBRDSKO
Specifický cíl 1.1.: Občanská vybavenost a služby
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
A. Vzdělávání
E. Sociální služby a podpora komunity
F. Život v obcích
G. Životní prostředí
Indikátory specifického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu vzdělávacích zařízení
 Počet realizovaných projektů na podporu sociálních a návazných služeb
 Počet realizovaných projektů na podporu objektů a zázemí občanské vybavenosti
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Opatření 1.1.1: Vzdělávání dostupné pro všechny
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: A. Vzdělávání
Opatření se zaměřuje na modernizaci školských zařízení, dostupnost mimoškolních aktivit, podporu
spolupráce a vzdělávání:
• Modernizace a rekonstrukce škol, školských zařízení, zázemí, venkovních prostor škol aj.
• Pořízení a obnova vybavení pro školy a školská zařízení.
• Podpora vzdělávacích mimoškolních aktivit.
• Podpora spolupráce mezi školami a dalšími subjekty zabývajícími se vzděláváním.
• Podpora vzdělávání pedagogů a celoživotního vzdělávání pro veřejnost.
Opatření 1.1.2: Sociální služby a podpora komunity
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: E. Sociální služby a podpora komunity
Opatření se zaměřuje na zvýšení informovanosti o možnostech sociální pomoci a zajištění většího
propojení a spolupráce v území, na dostupné sociální a zdravotní služby pro všechny obyvatele z území
MAS a podporu komunitních aktivit (služeb dle zákona i fakultativních, tedy vč. dostupných sociálních
služeb, podpory sociální práce v obcích, sousedské pomoci, dopravy osob k lékaři, podpora
dobrovolnictví aj.), ale také se opatření zaměřuje na podporu prorodinných opatření v regionu.
• Pokrytí informačních potřeb v sociálních oblasti, prevence sociálně patologických jevů.
• Vytvoření efektivně a perspektivně fungujícího systému spolupráce v sociální oblasti na úrovni
poskytovatelů sociálních služeb, obcí, NNO, veřejnosti apod.
• Zajištění dostupné sociální péče v obcích v regionu, udržení a zkvalitnění sítě stávajících
sociálních a zdravotních služeb, vč. podpory sociální práce v obcích, sousedské pomoci aj.
• Podpora komunitních aktivit.
• Podpora rodinných a mateřských center, klubů a zázemí pro starší a dospívající děti a mládež.
• Realizace prorodinných opatření.
Opatření 1.1.3: Volnočasové aktivity, podpora tradic a spolkové činnosti
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: F. Život v obcích
Díky realizaci tohoto opatření dojde k výstavbě či rekonstrukci kulturních a spolkových domů, občanské
vybavenosti a zázemí pro činnost neziskových organizací, zároveň bude zajištěna možnost lepšího
fungování těchto zázemí. Realizací opatření se podaří zrekonstruovat stará dětská hřiště, sportoviště
a další plochy pro pohybové aktivity občanů. Opatření přispěje k udržení tradice bohatého spolkového
a kulturního života v regionu.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení dětských hřišť, sportovišť a dalších ploch pro volnočasové
aktivity dospělých.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení kulturních a spolkových domů, občanské vybavenosti a
zázemí pro činnost neziskových organizací.
• Podpora spolkové činnosti, konání volnočasových, sportovních a kulturních akcí.
Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Vazba na rozvojovou potřebu MAS:

F. Život v obcích
G. Životní prostředí
Rekonstrukcí veřejných prostranství, center obcí, občanské vybavenosti a veřejných budov dojde nejen
ke zkvalitnění vzhledu obcí, ale také k možnosti využít chytrá řešení v péči o vzhled obcí a možnosti
instalace obnovitelných zdrojů a zateplení veřejných budov. Zároveň se opatření zaměřuje na využívání
obnovitelných zdrojů energie nejen veřejným sektorem, ale i domácnostmi, podnikatelskými subjekty
apod.

strana

22

•
•

Péče o vzhled obcí – zejména revitalizace a rekonstrukce veřejných prostranství, center obcí,
občanské vybavenosti a veřejných budov.
Využívání obnovitelných zdrojů energie veřejným sektorem, podnikatelskými subjekty a
domácnostmi jako alternativy získávání tepelné energie. Efektivní hospodaření s energiemi –
podpora energetické nezávislosti obcí, energetické úspornosti, podpora obnovitelných zdrojů
energie.

Opatření 1.1.5: Infrastruktura a služby v obcích
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
F. Život v obcích
G. Životní prostředí
Pro udržení obyvatel na venkově a jejich kvalitní život je nezbytná neustálá péče o oblast infrastruktury
v obcích. Budou hledány možné zdroje financování projektů zejména v oblasti základní infrastruktury
a služeb v obcích. Je nutno řešit potřebu v oblasti dostupného internetu v regionu, likvidace odpadních
vod a odpadů, sběrných dvorů, dobudování vodovodní a kanalizační sítě, veřejného osvětlení,
nedostatku pracovníků v technických službách, nedostatečného vybavení techniky nebo v zajištění
dostupných základních služeb – knihovny, pošty, obchody, kadeřnictví, kosmetické služby aj.
• Výstavba, rekonstrukce a vybavení technické infrastruktury obcí.
• Zajištění likvidace odpadů a zabezpečení možnosti kvalitního třídění odpadů – sběrné dvory,
příp. společný systém likvidace odpadů, zavedení systému zpracování bioodpadů.
• Dostupnost základních služeb v regionu, vč. rekonstrukce, obnovy vybavení a zázemí –
knihovny, pošty, obchody, kadeřnictví, kosmetické aj. služby.
Opatření 1.1.6: Bezpečnost obyvatel
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: F. Život v obcích
Cílem opatření je podpora jednotek požární ochrany a sborů dobrovolných hasičů v území MAS, v rámci
obnovy a zajištění kvalitního vybavení, zázemí a infrastruktury.
• Podpora obnovy vybavení, zázemí a infrastruktury pro jednotky požární ochrany II, III a V a pro
hasičské spolky v regionu.

Specifický cíl 1.2.: Dopravní obslužnost
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
C. Doprava
G. Životní prostředí
Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné motorové i bezmotorové dopravy po území MAS vč. doprovodné
infrastruktury
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
C. Doprava
G. Životní prostředí
Výstavbou či rekonstrukcí místních komunikací v obcích i mimo obce, chodníků, pěších a cyklo tras (vč.
doprovodné infrastruktury) dojde ke zlepšení vzájemné provázanosti sídel pro motorizované i
nemotorizované osoby. Zároveň budou díky realizaci tohoto opatření instalovány bezpečnostní
opatření, která snižují nehodovost, hlučnost, prašnost a předcházejí škodám na majetku, a informační
systémy v obcích v území MAS.
• Rekonstrukce a výstavba místních komunikací a chodníků.
• Rozvoj bezmotorové bezpečné dopravy – rozšíření cyklotras, cyklostezek a pěších tras (vč.
doprovodné infrastruktury) v rámci oblasti cestovního ruchu a pohybu obyvatel regionu. Péče
o prostupnost krajiny – obnova a budování stezek a pěších tras.
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Realizace dopravně bezpečnostních opatření na místních komunikacích. Instalace dopravně
bezpečnostních prvků, které snižují nehodovost, hlučnost, prašnost a předcházejí škodám na
majetku. Realizace clonných, protiprašných a protihlukových výsadeb.
Instalace místních informačních systémů.

Opatření 1.2.2: Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: C. Doprava
Podporou a aktivizací ze strany MAS je realizací tohoto opatření možné propojit aktéry v území a
pomoci podpořit rekonstrukce a novou výstavbu parkovacích míst.
• Rekonstrukce a výstavba parkovacích míst.

Strategický cíl 2. Péče o životní prostředí na území MAS PODBRDSKO
Specifický cíl 2.1.: Hospodaření s vodou a péče o zeleň v krajině i sídlech
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
G. Životní prostředí
Indikátory specifického cíle:
 Počet realizovaných projektů vedoucích ke zvýšení ochrany životního prostředí, revitalizací a
zachování hodnot přírody a krajiny
Opatření 2.1.1: Péče o vodní zdroje a zadržování vody v krajině
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: G. Životní prostředí
Opatření se zaměřuje na problematiku péče o vodní zdroje a zadržování vody v krajině, vč. eliminace
záplavových lokalit, zvýšení retenční schopnost krajiny a podporu přirozené funkce krajiny tím, že
budou revitalizovány či budovány vodní plochy a toky v regionu.
• Eliminace záplavových lokalit a realizace protierozních opatření. Zvyšování retenční schopnosti
krajiny (zadržení vody v krajině). Údržba, revitalizace, příp. vybudování vodních ploch a toků.
Opatření 2.1.2: Péče o zeleň v krajině i sídlech, ochrana krajiny a ekologické stability
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: G. Životní prostředí
Opatření se zaměřuje na údržbu zeleně v intravilánech i extravilánech obcí, k ochraně krajiny, její
ekologické stability a vzácných živočichů na Podbrdsku.
• Údržba, ochrana a obnova zeleně v krajině a sídlech (péče o veřejnou zeleň, liniová výsadba,
péče o památné stromy a další významné dřeviny a jejich okolí, péče o les).
• Podpora péče o přírodní rezervace, přírodní parky, přírodní památky a památné stromy a
podpora ochrany stanovišť vzácných druhů živočichů.
• Zvýšení pestrosti krajiny, obnovy přirozených funkcí krajiny a zvýšení její ekologické stability.
• Zvýšení biodiverzity v krajině, podpora krajinného rázu a eliminace potenciálních ohnisek
invazních rostlin.

Specifický cíl 2.2.: Plánování a osvěta
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
G. Životní prostředí
Indikátory specifického cíle:
 Počet nových studií a plánů za účelem zmapování krajinného potenciálu
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Opatření 2.2.1: Zmapování krajinného potenciálu a osvěta
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: G. Životní prostředí
Opatření se zaměřuje na podporu prostřednictvím MAS a aktivizaci aktérů v území ke společnému
naplánování a zmapování komplexního plánu práce s krajinou. S tímto souvisí i osvěta v oblasti
životního prostředí.
• Zmapování krajinného potenciálu podle dílčích oblastí a jeho syntéza s již zpracovanými
materiály tak, aby vznikl ucelený soubor informací o území v celé šíři týkající se ekologie krajiny.
• Osvěta zástupců obcí, podnikatelských subjektů, zemědělců i veřejnosti o potřebách krajiny,
hospodaření v krajině s vodou i s půdou, jak zlepšovat kvalitu ovzduší v obcích aj.

Strategický cíl 3. Atraktivní Podbrdsko pro obyvatele i návštěvníky regionu
Specifický cíl 3.1.: Cestovní ruch
Vazba na rozvojové potřeby MAS:

B. Cestovní ruch
F. Život v obcích
C. Doprava
G. Životní prostředí

Indikátory specifického cíle:
 Počet spoluprací v oblasti cestovního ruchu
Opatření 3.1.1: Spolupráce a propagace Podbrdska
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: B. Cestovní ruch
Opatření se zaměřuje na podporu spolupráce a uceleně vedené propagace území v rámci cestovního
ruchu včetně širšího napojení k blízkým turistickým cílům a nabídka služeb a aktivit cestovního ruchu
směrem k návštěvníkům a specifickým cílovým skupinám (rodiny s dětmi, senioři aj.). Jednou z hlavních
priorit je propojení MAS se spolkem TO Brdy a Podbrdsko, resp. s Destinační agenturou Brdy a
Podbrdsko, na základě Partnerské smlouvy, propojení s vedením CHKO Brdy a zástupci informačních
center a turistických cílů v regionu tak, aby byla nastavena jednotná propagace Podbrdska.
• Vytvoření ucelené nabídky služeb a aktivit cestovního ruchu vč. zajištění jednotné propagace
cestovního ruchu.
Opatření 3.1.2: Podpora lokálních produktů
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: B. Cestovní ruch
Opatření se zaměřuje na podporu v oblasti nabídky lokálních produktů a jejich ucelené propagace.
• Podpora regionální značky a nabídky lokálních produktů především formou podpory drobných
výrobců a podnikatelů.
Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: B. Cestovní ruch
C. Doprava
G. Životní prostředí
Opatření se zaměřuje na budování či rozšíření naučných stezek a cest pro pěší i cyklisty s napojením na
body zájmu a turistické cíle na Podbrdsku, zároveň na vybudování nových turistických cílů (rozhledna
Třemšín, turistické atraktivity pro děti, infopointy, nové naučné a interaktivní stezky aj.) či rekonstrukce
stávajících turistických cílů v regionu a na podporu stávajících či nových informačních či návštěvnických
center v regionu.
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Budování naučných stezek a cest pro pěší a cyklo a propojení stezek na body zájmu a turistické
cíle na Podbrdsku.
Vybudování nových turistických cílů či rekonstrukce stávajících turistických cílů v regionu, vč.
pořízení vybavení, zařízení pro digitalizaci, obnova zázemí aj.
Podpora návštěvnických a informačních turistických center vč. obnovy zázemí, vybavení a
digitalizace.
Instalace místních informačních/navigačních systémů.

Opatření 3.1.4: Zvýšení nabídky základního zázemí pro cestovní ruch a podpora ubytovacích a
stravovacích kapacit
Vazba na rozvojovou potřebu MAS: B. Cestovní ruch
Opatření se zaměřuje na podporu ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu vč. dostupnosti
levnějších forem ubytování (kempy, stání pro karavany, chaty a chalupy pro rodiny s dětmi aj.) a
stravování (bistra, rozšíření nabídky občerstvení především na vstupních místech do CHKO aj.) a
zároveň na podporu vybavenosti základního zázemí (půjčovny kol a elektrokol, záchytná parkoviště,
odpočívadla, sociální zařízení aj.).
• Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu.
• Podpora vybavenosti základního zázemí pro cestovní ruch napříč regionem.

Specifický cíl 3.2.: Kulturní dědictví
Vazba na rozvojové potřeby MAS:

B. Cestovní ruch
F. Život v obcích

Indikátory specifického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu nových či rekonstruovaných turistických
cílů/kulturních památek vč. zázemí
Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
B. Cestovní ruch
F. Život v obcích
G. Životní prostředí
V rámci tohoto opatření dojde k podpoře, revitalizaci a udržení historického a kulturního dědictví na
území MAS pro další generace – ať jsou to malé památky nezapsané v seznamu kulturních památek, či
větší objekty zapsané a evidované jako kulturní či národní kulturní památky. Zároveň se díky realizaci
tohoto opatření bude moci obnovit zázemí a vybavení památek a historických objektů v regionu.
• Rekonstrukce kulturních památek vč. zázemí a obnovení vybavení.
• Rekonstrukce stávajících turistických cílů v regionu.

Strategický cíl 4. Podpora podnikání a zaměstnanosti v území MAS PODBRDSKO
Specifický cíl 4.1.: Podnikání a zaměstnanost
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
D. Podnikání a zaměstnanost
B. Cestovní ruch
G. Životní prostředí
Indikátory specifického cíle:
 Počet realizovaných projektů na podporu podnikatelských subjektů

strana

26

Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání
Vazba na rozvojové potřeby MAS:
D. Podnikání a zaměstnanost
B. Cestovní ruch
G. Životní prostředí
Jedná se o podporu aktivit podnikatelských subjektů – zemědělští podnikatelé, MSP, OSVČ, ubytování
a stravování aj. Rozvoj podnikatelských subjektů v regionu pomůže zároveň k rozvoji jejich potenciálu,
udržení se v regionu, stability zaměstnanců, možnosti zavedení novinek, digitalizace a inovací do
výroby a obecně k podpoře podnikatelů v jejich činnosti jako takové. Zároveň se opatření zaměřuje na
využívání obnovitelných zdrojů energie a dosahování efektivního hospodaření s energiemi.
• Podpora rozvoje malého a středního podnikání.
• Podpora zaměstnanosti produktivního obyvatelstva.
• Podpora regionální značky a nabídky lokálních produktů především formou podpory drobných
výrobců a podnikatelů.
• Podpora ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu.
• Dojde k posílení podnikatelských aktivit v obcích regionu, pokud budou lidé více přijíždět za
turistickými cíli v regionu.
• Dostupný internet a další infrastruktura v obcích.
• Využívání obnovitelných zdrojů energie veřejným sektorem, podnikatelskými subjekty a
domácnostmi jako alternativy získávání tepelné energie. Efektivní hospodaření s energiemi –
podpora energetické nezávislosti obcí, energetické úspornosti, podpora obnovitelných zdrojů
energie.
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření Strategie MAS PODBRDSKO

Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce
Opatření 1.1.1: Vzdělávání dostupné pro
všechny
Opatření 1.1.2: Sociální služby a podpora
komunity

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Strategický cíl 1.
Kvalitní podmínky pro
život obyvatel v území
MAS PODBRDSKO




Počet realizovaných projektů na podporu
vzdělávacích zařízení
Počet realizovaných projektů na podporu
sociálních a návazných služeb
Počet realizovaných projektů na podporu objektů
a zázemí občanské vybavenosti

Opatření 1.1.3: Volnočasové aktivity,
podpora tradic a spolkové činnosti
Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření 1.1.5: Infrastruktura a služby v
obcích
Opatření 1.1.6: Bezpečnost obyvatel

Specifický cíl 1.2.: Dopravní
obslužnost

Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné
motorové i bezmotorové dopravy po
území MAS vč. doprovodné infrastruktury

Opatření 1.2.2: Zajištění dostatečného
počtu parkovacích míst

Strategický cíl

Strategický cíl 2.
Péče o životní
prostředí na území
MAS PODBRDSKO

Strategický cíl 3.
Atraktivní Podbrdsko
pro obyvatele i
návštěvníky regionu

Strategický cíl 4.
Podpora podnikání a
zaměstnanosti v území
MAS PODBRDSKO

Indikátor strategického cíle










Počet realizovaných projektů vedoucích ke
zvýšení ochrany životního prostředí, revitalizací a
zachování hodnot přírody a krajiny
Počet nových studií a plánů za účelem zmapování
krajinného potenciálu

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

Opatření 2.1.1: Péče o vodní zdroje a
Specifický cíl 2.1.: Hospodaření zadržování vody v krajině
s vodou a péče o zeleň v krajině Opatření 2.1.2: Péče o zeleň v krajině i
i sídlech
sídlech, ochrana krajiny a ekologické
stability
Specifický cíl 2.2.: Plánování a Opatření 2.2.1: Zmapování krajinného
osvěta
potenciálu a osvěta

Opatření 3.1.1: Spolupráce a propagace
Podbrdska
Opatření 3.1.2: Podpora lokálních
produktů
Počet realizovaných projektů na podporu nových Specifický cíl 3.1.: Cestovní ruch Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity
či rekonstruovaných turistických cílů/kulturních
Podbrdska
památek vč. zázemí
Opatření 3.1.4: Zvýšení nabídky základního
Počet spoluprací v oblasti cestovního ruchu
zázemí pro cestovní ruch a podpora
ubytovacích a stravovacích kapacit

Počet realizovaných projektů na podporu
podnikatelských subjektů

Specifický cíl 3.2.: Kulturní
dědictví

Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a revitalizace
kulturních památek

Specifický cíl 4.1.: Podnikání a
zaměstnanost

Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a
středního podnikání

3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
Kapitola definuje příspěvek realizace Strategie MAS k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR
21+. MAS PODBRDSKO spadá do Strategického cíle SRR ČR 21+ č. 3: Hospodářsky stabilizovaná
regionální centra představují snadno dostupná centra kultury, zaměstnanosti a obslužnosti příslušných
funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno, disponuje
dostatečnou sítí služeb a jsou v něm uplatňována inovativní řešení.
Celkem 17 opatření Strategie MAS PODBRDSKO 2021–2027, na cíle SRR ČR 21+ je navázáno 15
opatření, tj. 88%.
Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce Strategie MAS PODBRDSKO

Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD
Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Opatření Strategického rámce
SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

SC 3.3, Opatření 30: Obnovit a
modernizovat infrastrukturu a
Opatření 1.1.1: Vzdělávání
vybavenost škol a školských zařízení
dostupné pro všechny
v regionálních centrech a jejich
zázemí a zajistit služby péče o děti
SC 3.3, Opatření 32: Zajistit
adekvátní dostupnost terénních
sociálních služeb a zlepšit
Opatření 1.1.2: Sociální služby a
dostupnost občanské vybavenosti ve
podpora komunity
venkovském prostředí a vytvořit
podmínky pro rozvoj komunitního
života
SC 3.3, Opatření 33:
Opatření 1.1.3: Volnočasové
Napomáhat rozvoji a využití
aktivity, podpora tradic a
kulturního potenciálu regionálních
spolkové činnosti
center a jejich venkovského zázemí
SC 3.5, Opatření 38: Rozvíjet nové
zdroje energie získávající energii z
Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
obnovitelných zdrojů a úložišť
energie

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Opatření 1.1.5: Infrastruktura a
služby v obcích

SC 3.1, Opatření 26: Zlepšit
dostupnost vysokorychlostního
internetu

Specifický cíl 1.1.: Občanská
vybavenost a služby

Opatření 1.1.6: Bezpečnost
obyvatel

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
ČR 21+

Specifický cíl 1.2.: Dopravní
obslužnost

Opatření 1.2.1: Zajištění
bezpečné motorové i
bezmotorové dopravy po území
MAS vč. doprovodné
infrastruktury

SC 3.2, Opatření 29: Zlepšovat stav
komunikací a železnic

Specifický cíl 1.2.: Dopravní
obslužnost

Opatření 1.2.2: Zajištění
dostatečného počtu parkovacích
míst

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
ČR 21+
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Specifický cíl Strategického
rámce SCLLD

Opatření Strategického rámce
SCLLD

Specifický cíl 2.1.:
Hospodaření s vodou a péče o
zeleň v krajině i sídlech

Opatření 2.1.1: Péče o vodní
zdroje a zadržování vody v krajině

Specifický cíl 2.1.:
Hospodaření s vodou a péče o
zeleň v krajině i sídlech

Opatření 2.1.2: Péče o zeleň v
krajině i sídlech, ochrana krajiny a
ekologické stability

Specifický cíl 2.2.: Plánování a
osvěta

Opatření 2.2.1: Zmapování
krajinného potenciálu a osvěta

Specifický cíl 3.1.: Cestovní
ruch
Specifický cíl 3.1.: Cestovní
ruch
Specifický cíl 3.1.: Cestovní
ruch

Opatření 3.1.1: Spolupráce a
propagace Podbrdska
Opatření 3.1.2: Podpora lokálních
produktů
Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity
Podbrdska
Opatření 3.1.4: Zvýšení nabídky
základního zázemí pro cestovní
ruch a podpora ubytovacích a
stravovacích kapacit

Specifický cíl 3.1.: Cestovní
ruch

Specifický cíl 3.2.: Kulturní
dědictví

Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a
revitalizace kulturních památek

Specifický cíl 4.1.: Podnikání a
zaměstnanost

Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje
malého a středního podnikání

Specifický cíl SRR ČR 21+
SC 3.4, Opatření 36:
Posílit odpovědnost vlastníka půdy
za kvalitu prostředí
SC 3.4, Opatření 37: Využít
moderních systémů hospodaření v
krajině a snížit negativní dopady
intenzivního způsobu hospodaření v
území
SC 3.4, Opatření 36:
Posílit odpovědnost vlastníka půdy
za kvalitu prostředí
SC 3.4, Opatření 37: Využít
moderních systémů hospodaření v
krajině a snížit negativní dopady
intenzivního způsobu hospodaření v
území
SC 3.4, Opatření 36:
Posílit odpovědnost vlastníka půdy
za kvalitu prostředí
SC 3.4, Opatření 34: Posílit
koordinační roli obce při
usměrňování rozvoje krajiny
SC 3.1, Opatření 27: Rozvíjet
udržitelný cestovní ruch
SC 3.1, Opatření 27: Rozvíjet
udržitelný cestovní ruch
SC 3.1, Opatření 27: Rozvíjet
udržitelný cestovní ruch
SC 3.1, Opatření 27: Rozvíjet
udržitelný cestovní ruch
SC 3.3, Opatření 33: Napomáhat
rozvoji a využití kulturního
potenciálu regionálních center a
jejich venkovského zázemí
SC 3.1, Opatření 26: Zlepšit
dostupnost vysokorychlostního
internetu
SC 3.1, Opatření 22: Diverzifikovat
ekonomické činnosti v regionálních
centrech a jejich zázemí
SC 3.5, Opatření 38: Rozvíjet nové
zdroje energie získávající energii z
obnovitelných zdrojů a úložišť
energie
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie
1.1.3 Volnočasové aktivity, podpora tradic a spolkové
činnosti

1.1.4 Péče o vzhled obcí

1.1.5 Infrastruktura a služby v obcích

1.1.6 Bezpečnost obyvatel

1.2.1 Zajištění bezpečné motorové i bezmotorové
dopravy po území MAS vč. doprovodné

1.2.2 Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst

2.1.1 Péče o vodní zdroje a zadržování vody v krajině

2.1.2 Péče o zeleň v krajině i sídlech, ochrana krajiny
a ekologické stability

2.2.1 Zmapování krajinného potenciálu a osvěta

3.1.1 Spolupráce a propagace Podbrdska

3.1.2 Podpora lokálních produktů

3.1.3 Zvýšení atraktivity Podbrdska

3.1.4 Zvýšení nabídky základního zázemí pro cestovní
ruch a podpora ubytovacích a stravovacích kapacit

3.2.1 Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek

4.1.1 Podpora rozvoje malého a středního podnikání

1.1.1 Vzdělávání dostupné pro
všechny
1.1.2 Sociální služby a podpora
komunity
1.1.3 Volnočasové aktivity, podpora
tradic a spolkové činnosti

1.1.2 Sociální služby a podpora komunity

Název Opatření
----------Strategického rámce

1.1.1 Vzdělávání dostupné pro všechny

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů Strategie MAS PODBRDSKO
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1.1.4 Péče o vzhled obcí
1.1.5 Infrastruktura a služby v obcích

1

2
2

1.1.6 Bezpečnost obyvatel
1.2.1 Zajištění bezpečné motorové i
bezmotorové dopravy po území MAS
vč. doprovodné infrastruktury
1.2.2 Zajištění dostatečného počtu
parkovacích míst
2.1.1 Péče o vodní zdroje a zadržování
vody v krajině
2.1.2 Péče o zeleň v krajině i sídlech,
ochrana krajiny a ekologické stability
2.2.1 Zmapování krajinného
potenciálu a osvěta
3.1.1 Spolupráce a propagace
Podbrdska

1

2
2

1
1

3

2
2
3

3

2

1

2

3

1

3.1.2 Podpora lokálních produktů
3.1.3 Zvýšení atraktivity Podbrdska
3.1.4 Zvýšení nabídky základního
zázemí pro cestovní ruch a podpora
ubytovacích a stravovacích kapacit
3.2.1 Rekonstrukce a revitalizace
kulturních památek
4.1.1 Podpora rozvoje malého a
středního podnikání

2

3

2
3

3

1
2

2

3

3

3

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními (pro přehlednost celé tabulky hodnoty 0 neuvádíme),
1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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Popis vazeb
(s ohledem na množství vazeb mezi opatřeními neuvádíme popis u hodnoty 1 = slabá vazba)

Vazba 2 = středně silná vazba
Opatření 1.1.3: Volnočasové aktivity, podpora tradic a spolkové činnosti X Opatření 1.1.1: Vzdělávání
dostupné pro všechny
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Mnoho spolků v území zajišťuje mimoškolní
aktivity pro děti – rybářské, tenisové, házenkářské, hasičské aj. kroužky (hasiči, rybáři, skauti, sportovci
aj.).
Opatření 1.1.5: Infrastruktura a služby v obcích X Opatření 1.1.3: Volnočasové aktivity, podpora tradic
a spolkové činnosti
Opatření spolu souvisí věcně, časově a místně. Spolkové aktivity bývají v obcích a městech provázány
na dostatečnou infrastrukturu a např. i s technickými službami při pořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí.
Opatření 1.1.6: Bezpečnost obyvatel X Opatření 1.1.3: Volnočasové aktivity, podpora tradic a spolkové
činnosti
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Ve venkovských obcích jsou hasiči JPO zároveň
sdruženi v hasičských spolcích, podílejí se na spolkové činnosti v obci, starají se o spolková zázemí apod.
Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné motorové i bezmotorové dopravy po území MAS vč. doprovodné
infrastruktury X Opatření 1.1.1: Vzdělávání dostupné pro všechny
Opatření spolu souvisí věcně a místně. Součástí opatření 1.2.1 je i budování a modernizace naučných
stezek, pěších a cyklotras, které se souvisí se vzděláváním velmi úzce – poznávání nových míst a přírody
v okolí svého domova, které patří k základnímu vzdělávání nás všech, a zároveň naučné a sportovní
aktivity na naučných stezkách patří také ke vzdělávání.
Instalace bezpečnostních prvků a zajištění dostatečného počtu výstupních a nástupních míst zajistí
bezpečnost zejména dětí při dopravě do a ze školy.
Opatření 1.2.2: Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst X Opatření 1.1.1: Vzdělávání dostupné
pro všechny
Opatření spolu souvisí časově a místně. Dostatek parkovacích míst v zázemí mateřských a základních
škol a dalších vzdělávacích zařízení je v dnešní době velikou nutností a potřebou především ve velkých
městech a obcích regionu.
Opatření 1.2.2: Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst X Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a místně. Rekonstrukcí veřejných prostranství, center obcí a
veřejných budov dojde nejen ke zkvalitnění vzhledu obcí, ale také je nutno tyto aktivity provázat
s parkováním aut v centrech obcí a měst regionu, zajistit dostatečný počet parkovacích míst aj. tak, aby
vzhled center obcí a měst nebyl narušen nevhodně zaparkovanými auty.
Opatření 2.1.1: Péče o vodní zdroje a zadržování vody v krajině X Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. V případě realizace projektů na revitalizaci
veřejných prostranství a v péči o vzhled obcí je nutno dbát i o péči o vodní prvky (umělé i přirozené),
aby projekty byly realizovány komplexně.
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Opatření 2.2.1 Zmapování krajinného potenciálu a osvěta X Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně. Zmapování krajinného potenciálu do uceleného plánu zahrnuje také
zmapování veřejných prostranství a veřejné zeleně v obcích.
Opatření 2.2.1: Zmapování krajinného potenciálu a osvěta X Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné
motorové i bezmotorové dopravy po území MAS vč. doprovodné infrastruktury
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Opatření 2.2.1 se zaměřuje na tvorbu
komplexního plánu práce s krajinou a na osvětu zástupců obcí, podnikatelských subjektů, zemědělců i
veřejnosti o potřebách krajiny, hospodaření v krajině s vodou i s půdou, jak zlepšovat kvalitu ovzduší v
obcích aj. Projekty na realizaci bezpečnostních opatření a clonných, protiprašných a protihlukových
výsadeb, které snižují nehodovost, hlučnost, prašnost a předcházejí škodám na majetku (viz opatření
1.2.1), je nutno realizovat a plánovat na základě komplexního plánu práce s krajinou.
Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek X Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a místně. V případě podpory revitalizace a obnovy kulturních
památek a turistických cílů v obcích dochází také v rámci projektů k revitalizaci okolního prostředí tak,
aby bylo i okolí památky příjemné pro návštěvníky a celkově se zvýšila turistická atraktivita prostředí.
Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí X Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně a místně. Péče zástupců měst a obcí o vzhled veřejných prostranství je
základním předpokladem k tomu, aby obyvatelé regionu žili v příjemném prostředí a aby bylo možno
propagovat celý region s tím, že je u nás hezky, a hojně zvát návštěvníky do udržovaných obcí a měst
regionu.
Opatření 3.1.4: Zvýšení nabídky základního zázemí pro cestovní ruch a podpora ubytovacích a
stravovacích kapacit X Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. V případě úspěšné propagace Podbrdska
dojde k posílení příjezdu návštěvníků do regionu a dojde ke zvýšení poptávky po ubytovacích a
stravovacích kapacitách a základním zázemí pro cestovní ruch.
Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 1.1.5: Infrastruktura a služby
v obcích
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a místně. Dostupný internet a další infrastruktura v obcích
pomáhá v činnostech podnikatelských subjektů a zároveň lidé mohou díky dostupnému internetu
pracovat lépe ze svých domovů, tím je zabezpečena i zaměstnanost v regionu.
Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 3.1.1: Spolupráce a
propagace Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a místně. V případě úspěšné propagace Podbrdska a rozvoje
turistického ruchu dojde k posílení podnikatelských aktivit v obcích a městech.
Vazba 3 = silná vazba
Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné motorové i bezmotorové dopravy po území MAS vč. doprovodné
infrastruktury X Opatření 1.1.5: Infrastruktura a služby v obcích
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Zajištěná a fungující komunální technika a
dostatek pracovníků v technických službách zajišťuje pravidelnou péči o místní komunikace, chodníky,
stezky a doprovodnou infrastrukturu.
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Opatření 2.1.2: Péče o zeleň v krajině i sídlech, ochrana krajiny a ekologické stability X Opatření 1.1.4:
Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a časově. V rámci opatření Péče o vzhled obcí budou realizovány
investice také do zeleně, bez které by revitalizace veřejných prostranství nebyla úplná. Je důležité dbát
na vhodný výběr zeleně, na ekologickou stabilitu a biodiverzitu.
Opatření 2.1.2: Péče o zeleň v krajině i sídlech, ochrana krajiny a ekologické stability X Opatření 1.1.5:
Infrastruktura a služby v obcích
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Zajištěná a fungující komunální technika a
dostatek pracovníků v technických službách zajišťuje pravidelnou péči o zeleň v intravilánech a
extravilánech obcí a měst regionu.
Opatření 2.2.1 Zmapování krajinného potenciálu a osvěta X Opatření 2.1.1: Péče o vodní zdroje a
zadržování vody v krajině
Opatření spolu souvisí věcně. Zmapování krajinného potenciálu do uceleného plánu zahrnuje také
zmapování vodních zdrojů a zadržování vody v krajině a navržení možných řešení problémů.
Opatření 2.2.1 Zmapování krajinného potenciálu a osvěta X Opatření 2.1.2 Péče o zeleň v krajině i
sídlech, ochrana krajiny a ekologické stability
Opatření spolu souvisí věcně. Zmapování krajinného potenciálu do uceleného plánu zahrnuje také
zmapování zeleně v krajině i sídlech, ochranu krajiny a ekologické stability a navržení možných řešení
problémů.
Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska X Opatření 1.2.1: Zajištění bezpečné motorové i
bezmotorové dopravy po území MAS vč. doprovodné infrastruktury
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Rekonstruované a obnovené místní
komunikace, chodníky, stezky pro pěší i cyklo, prostupná krajina a kvalitní informační značení po
regionu zajistí spokojené návštěvníky regionu, a tím i propagaci Podbrdska.
Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska X Opatření 1.2.2: Zajištění dostatečného počtu
parkovacích míst
Opatření spolu souvisí časově a místně. Dostatek parkovacích míst v zázemí kulturních památek a
turistických cílů je v dnešní době nutností a potřebou.
Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity Podbrdska X Opatření 3.1.1: Spolupráce a propagace Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. V rámci opatření 3.1.3 je plánováno budování
či rozšíření naučných stezek a cest pro pěší i cyklisty s napojením na body zájmu a turistické cíle na
Podbrdsku a zároveň vybudování nových turistických cílů či rekonstrukce stávajících turistických cílů
v regionu. Díky efektivní společné propagaci Podbrdska budou tato místa uceleně propagována.
Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek X Opatření 3.1.1: Spolupráce a
propagace Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Jednotná propagace Podbrdska zajistí i
jednotnou propagaci kulturních památek a dalších turistických cílů v regionu.
Opatření 3.2.1: Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek X Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity
Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. V rámci opatření 3.2.1 dojde k podpoře,
revitalizaci a udržení historického a kulturního dědictví na území MAS. Kulturní památky jsou zároveň
turistickými cíli v regionu, které „lákají“ návštěvníky do regionu.
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Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 1.1.4: Péče o vzhled obcí
Opatření spolu souvisí věcně a místně. Využívání obnovitelných zdrojů energie podnikatelskými
subjekty a efektivní hospodaření s energiemi přispívá ke snížení znečišťování především ovzduší
v obcích a městech v regionu.
Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 3.1.2: Podpora lokálních
produktů
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Vytvoření regionální značky a nabídky
lokálních produktů podpoří především místní drobné výrobce a podnikatele.
Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 3.1.3: Zvýšení atraktivity
Podbrdska
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Dojde k posílení podnikatelských aktivit v
obcích a městech, pokud bude region Podbrdska efektivně propagován a budou lidé více přijíždět za
turistickými cíli v regionu.
Opatření 4.1.1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání X Opatření 3.1.4: Zvýšení nabídky
základního zázemí pro cestovní ruch a podpora ubytovacích a stravovacích kapacit
Opatření spolu souvisí věcně, finančně, časově a místně. Opatření 4.1.1 podporuje aktivity
podnikatelských subjektů – zemědělští podnikatelé, MSP, OSVČ, aj., čímž podporuje i ubytovací a
stravovací služby a provozovatele základního zázemí pro cestovní ruch.

strana

36

4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Místní partnerství na území MAS PODBRDSKO bylo založeno na platformě občanského sdružení
PODBRDSKO, které vzniklo 7. 12. 2006. Při Valné hromadě 11. 3. 2014 byly přijaty nové Stanovy
zohledňující legislativní úpravu fungování spolků stanovenou novým občanským zákoníkem. Následně
proběhla úprava Stanov pro potřeby Standardizace MAS. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou
hromadou dne 3. 8. 2015. Stanovy MAS byly následně v průběhu let několikrát aktualizovány
s ohledem na fungování spolku i s ohledem na pravidla a metodiky fungování MAS v ČR. Poslední velká
změna Stanov MAS PODBRDSKO proběhla na Valné hromadě 3. 9. 2020 s ohledem na podmínky pro
Standardizaci MAS na období 2021–2027 (všechny Stanovy MAS vč. aktuální verze jsou uveřejněny
zde: http://www.maspodbrdsko.cz/o-nas/stanovy-mas/).
Členem spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti let s
trvalým pobytem v obci na území MAS s výjimkou zaměstnanců spolku v trvalém pracovním poměru,
nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na území MAS, která souhlasí se Stanovami a
cíli spolku. Jedná se tedy o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami hájícími veřejné
a soukromé socioekonomické zájmy působícími na území měst či obcí, které vyslovily souhlas s realizací
Strategie MAS PODBRDSKO 2021+ na svém území.
Účelem spolku je podpora rozvoje území MAS ve prospěch místního partnerství měst a obcí,
neziskových organizací, podnikatelů, škol a dalších subjektů působících v regionu, prostřednictvím
vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.
MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány,
jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS.
Orgány MAS PODBRDSKO jsou:
a) Valná hromada (nejvyšší orgán);
b) Správní rada (statutární a výkonný orgán plnící rozhodovací funkci);
c) Výběrová komise (orgán plnící výběrovou funkci);
d) Dozorčí rada (orgán plnící kontrolní a monitorovací funkci);
e) Odborné orgány zřizované Správní radou dle čl. VII Stanov.
MAS má zřízenu kancelář a má pověřeného zaměstnance na pozici Vedoucího zaměstnance pro
realizaci Strategie MAS, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci
Strategie MAS.
Statutárním zástupcem MAS je správní rada, která má aktuálně devět členů (tříleté funkční období
začalo 3. 9. 2020). Členové správní rady volí ze svých řad předsedu a dva místopředsedy.
Kontakty na pracovníky a předsedkyni správní rady MAS jsou zveřejněny na internetových stránkách:
http://www.maspodbrdsko.cz/kontakty/.
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Obrázek 4 Organizační struktura MAS PODBRDSKO

Zdroj: vlastní zpracování

4.2 Popis animačních aktivit
Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje mimo
administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Veškeré konzultace a aktivity v souvislosti s
implementací Strategie MAS jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma. Zejména ve vztahu k naplňování
Strategie MAS se jedná především o šíření informací ohledně dotačních možností v území a konzultace
a podpora při tvorbě projektových záměrů, ale také i šíření povědomí o dalších aktivitách MAS
sloužících k propojení aktérů rozvoje v území.
Popis používaných komunikačních aktivit MAS směrem k žadatelům/příjemcům zejména ve vztahu k
naplňování Strategie MAS a řádnému plnění činností místní akční skupiny v regionu (směrem
k zástupcům obcí a dalším subjektům v regionu a také směrem k veřejnosti):
- tvorba seznamu kontaktů v regionu na různé subjekty a partnery MAS za účelem informování
především emailovou formou o Výzvách MAS k předkládání žádostí o dotaci a obecně o
činnosti MAS (ať již pro potřeby plnění Strategie MAS, tak různých aktivit MAS v regionu);
- minimálně 1x za rok MAS informuje veřejnost o plnění Strategie MAS;
- informování místních aktérů o výzvách a dotacích, o aktivitách MAS aj.:
o na webových a facebookových stránkách MAS,
o prostřednictvím regionálního tisku,
o prostřednictvím regionálních facebookových a webových zpravodajských stránek,
o prostřednictvím emailové komunikace,
o pořádáním seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlášeným Výzvám MAS,
o prostřednictvím individuálních osobních konzultací;
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zveřejňování zápisů z jednání povinných orgánů MAS;
zveřejňování aktuálního seznamu členů MAS;
výměna zkušeností s dalšími subjekty z území působnosti MAS prostřednictvím seminářů,
kulatých stolů a jiných aktivit souvisejících s realizací Strategie MAS, propojování aktérů
v území aj.;
mapování projektových záměrů obcí, podnikatelů, neziskových organizací a spolků a dalších
subjektů v regionu;
informování o činnosti MAS na setkání se starosty, zástupci mikroregionů, neziskových
organizací a spolků, podnikatelů, zemědělců aj. (individuální i na jejich společných akcích);
organizace a řízení setkávání (tematických) pracovních skupin při řešení dílčích problémů a
propojování aktérů v území;
působení MAS jako mediátora mezi různorodými subjekty z území při řešení dílčích problémů
oblastí zájmu a cílů MAS a propojování aktérů v území;
podpora strategického plánování rozvoje regionu v oblasti zájmu a cílů MAS;
organizace odborných exkurzí, seminářů, workshopů aj. vzdělávacích akcí z oblastí zájmu a cílů
MAS;
pořádání Podbrdských trhů za účelem propagace činnosti MAS vůči nejširší veřejnosti;
vydávání letáků a propagačních materiálů o Výzvách MAS k předkládání žádostí o dotaci a
obecně o činnosti MAS;
vydávání propagačních materiálů o Podbrdsku a o činnosti MAS pro širokou veřejnost;
pomoc s organizací spolkových a obecních akcí pro veřejnost za účelem propagace činnosti
MAS vůči nejširší veřejnosti;
výměna zkušeností mezi MAS, osvojování příkladů dobré praxe;
účast zástupců MAS na konferencích a celorepublikových akcích k rozvoji venkova.

Dále animační aktivity zahrnují popis používaných komunikačních aktivit MAS směrem k členské
základně MAS:
- minimálně 1x za rok MAS informuje o plnění Strategie MAS;
- informování o výzvách a dotacích, o aktivitách MAS aj.:
o na webových a facebookových stránkách MAS,
o prostřednictvím emailové komunikace,
o pořádáním seminářů,
o prostřednictvím individuálních osobních konzultací,
o sms komunikace,
o na zasedání orgánů MAS a Valné hromady;
- zveřejňování zápisů z jednání povinných orgánů MAS;
- zveřejňování aktuálního seznamu členů MAS;
- další zapojení členů do aktivit MAS výše uvedených/resp. pořádaných pro aktéry v území a
veřejnost.
Popis komunikačních aktivit v poskytování poradenských služeb a dotačního poradenství:
- tvorba seznamu kontaktů v regionu na různé subjekty a partnery MAS za účelem informování
o dalších dotačních možnostech (evropské, národní, krajské aj. fondy a dotační programy);
- informování o poskytování dotačního poradenství a za účelem propagace činnosti MAS vůči
nejširší veřejnosti prostřednictvím:
o webových a facebookových stránek MAS,
o prostřednictvím emailové komunikace,
o pořádáním seminářů,
o prostřednictvím individuálních osobních konzultací;
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mapování projektových záměrů obcí, podnikatelů, neziskových organizací a spolků a dalších
subjektů v regionu;
výměna zkušeností s dalšími subjekty z území působnosti MAS prostřednictvím seminářů,
kulatých stolů a jiných aktivit souvisejících s realizací Strategie MAS, propojování aktérů
v území aj.;
podpora strategického plánování rozvoje regionu (v oblasti životního prostředí, vzdělávání,
sociálních služeb aj. oblastí zájmu a cílů MAS);
organizace odborných exkurzí, seminářů, workshopů aj. vzdělávacích akcí z oblastí zájmu a cílů
MAS;
organizace a řízení tematických setkávání při řešení dílčích problémů a propojování aktérů
v území.

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS PODBRDSKO bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem
pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru
regionální politiky.
Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany
jednotlivých Řídících orgánů stanoveny povinné indikátory z Národního číselníku indikátorů. Hodnoty
těchto indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému.
4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tato kapitola obsahuje přehled indikátorů na úrovni strategických cílů této strategie, které bude MAS
sledovat v průběhu programového období 2021–2027.
Tabulka 7 Indikátory na úrovni Strategických cílů SCLLD

Strategický cíl

Strategický cíl 1.
Kvalitní podmínky pro
život obyvatel v území
MAS PODBRDSKO

Strategický cíl 2.
Péče o životní
prostředí na území
MAS PODBRDSKO

Indikátor
Počet realizovaných projektů na
podporu vzdělávacích zařízení
Počet realizovaných projektů na
podporu sociálních a návazných
služeb
Počet realizovaných projektů na
podporu objektů a zázemí
občanské vybavenosti
Počet realizovaných projektů
vedoucích ke zvýšení ochrany
životního prostředí, revitalizací a
zachování hodnot přírody a
krajiny
Počet nových studií a plánů za
účelem zmapování krajinného
potenciálu

Měrná
jednotka

Výchozí
Cílová
hodnota
hodnota
(1. 1. 2021) (31. 12. 2029)

projekty

4

23

projekty

4

8

projekty

0

10

projekty

0

8

studie

0

1
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Strategický cíl

Strategický cíl 3.
Atraktivní Podbrdsko
pro obyvatele i
návštěvníky regionu

Indikátor
Počet realizovaných projektů na
podporu nových či
rekonstruovaných turistických
cílů/kulturních památek vč.
zázemí
Počet spoluprací v oblasti
cestovního ruchu

Strategický cíl 4.
Počet realizovaných projektů na
Podpora podnikání a
podporu podnikatelských
zaměstnanosti v území
subjektů
MAS PODBRDSKO

Měrná
jednotka

Výchozí
Cílová
hodnota
hodnota
(1. 1. 2021) (31. 12. 2029)

projekty

0

10

spolupráce

0

1

projekty

22

35
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Já, Jana Filinová, nar. 10. 9. 1981, bytem Podmlýnská 233, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, ředitelka
kanceláře MAS a vedoucí pro realizaci SCLLD, jednám na základě Plné moci udělené správní radou MAS
dne 19. 8. 2021 a čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO na období 2021–2027 (Koncepční část) jsou
pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO na období 2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s
údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS.

Hvožďany 20. 8. 2021

Jana
Filinová

Digitálně podepsal
Jana Filinová
Datum: 2021.08.20
08:31:37 +02'00'
……………………………………………………….
Na základě Plné moci, ředitelka kanceláře MAS
Jana Filinová
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