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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby
strategie
1.1

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

Od předchozí verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 došlo ke změnám
hranic území MAS1 Mezi Hrady. Do území MAS již nespadají obce Ptice a Úhonice, které ukončily
své členství a nově pro období 2021–2027 vstoupily do MAS Jihozápad. Naopak se území rozšířilo
v březnu roku 2019 o obec Bratronice a v roce 2020 se do území MAS začlenila obec Běleč. Tyto
dvě obce nebyly v období 2014–2020 součástí žádné MAS pro realizaci SCLLD.
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Mezi Hrady 2021-2027
Název obce

Běleč
Bratronice
Broumy
Červený Újezd
Hředle
Hudlice
Hýskov
Chrustenice
Chyňava
Kublov
Nenačovice
Nižbor
Nový Jáchymov
Otročiněves
Svárov
Svatá
Trubín
Trubská
Vráž
Železná
CELKEM

Počet obyvatel k 31. 12.
2019

326
923
974
1 434
391
1 225
1 951
983
1 851
671
279
2 082
695
517
608
523
504
185
1 193
283
17 598

Rozloha (ha)

1847,5
1562,9
2858,5
534,0
1235,2
2075,2
640,4
672,5
3793,9
627,7
398,0
2801,1
497,0
426,5
421,0
549,8
372,3
184,6
631,4
401,3
22 530,9

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

1

MAS = Místní akční skupina
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Tabulka 2 Seznam obcí, ve kterých bude realizována Strategie – export z ISKP14+i

Kód
obce
535010
532142
531081
532215
531219
531227
531243
533670
531294
531375
533602
531596
531600
531669
599433
531791
533106
531880
531944
599417

Název obce
Běleč
Bratronice
Broumy
Červený Újezd
Hředle
Hudlice
Hýskov
Chrustenice
Chyňava
Kublov
Nenačovice
Nižbor
Nový Jáchymov
Otročiněves
Svárov
Svatá
Trubín
Trubská
Vráž
Železná

NUTS4/LAU1
(okres)
Kladno
Kladno
Beroun
Praha-západ
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Kladno
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun

Počet obyvatel k Rozloha obce
(km2)
31. 12. 2019
326
18,474676
923
15,629302
974
28,58484
1434
5,339716
391
12,352138
1225
20,752101
1951
6,403805
983
6,725495
1851
37,939305
671
6,277237
279
3,980495
2082
28,011143
695
4,969859
517
4,264933
608
4,210208
523
5,497636
504
3,722789
185
1,846418
1193
6,314343
283
4,012563

Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS
Tato Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zpracována pro území MAS Mezi Hrady,
z. s., které se skládá z dvaceti obcí. Celková rozloha řešeného území je 225,31 km 2 a průměrná
hustota obyvatelstva k 31. 12. 2019 činila přibližně 78 obyvatel/km2. Administrativní příslušnost
MAS je NUTS II Střední Čechy a zasahují do něj okresy Beroun, Kladno, Praha-západ. Začleněné
obce v rámci MAS spadají do obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Beroun, Černošice,
Hořovice a Kladno.
MAS Mezi Hrady je rozsáhlé území z části náležící do do CHKO Křivoklátsko. Jedná se o území
vedoucí směrem od Hlavního města Prahy na jihozápad při pravé straně dálnice D5 vedoucí
směrem na Plzeň, jehož ohraničení je velmi členité. Katastrální území jednotlivých obcí na sebe
navazují, tudíž je území MAS prostorově integrovaným územním celkem ležící v CHKO
Křivoklátsko podél jeho východní a jihovýchodní hranice. Na severu a severozápadě tvoří
přirozenou hranici území řeka Berounka. Vzájemná komunikační propojenost obcí je ztížena
kopcovitou krajinou, čímž je způsobena relativní izolovanost jednotlivých skupin obcí spadajících
do MAS Mezi Hrady. Charakter obcí je úzce provázán s charakterem okolní krajiny.
V žádné z obcí s výjimkou Nižboru (Rückl Crystal, a. s. – sklárna) a Otročiněvsi (SAVEA, spol. s r. o.
– strojírenský, plastikářský závod) se nenachází velký podnik, který by výrazněji ovlivňoval
zaměstnanost v MAS.
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Potenciálem území MAS Mezi Hrady je zcela jistě příroda (hluboké smíšené křivoklátské lesy,
povodí řeky Berounky, skalní buližníkový masív Vraní skála na Svaté a Hudlická skála či rybníky
v Novém Jáchymově) a také historické zajímavosti, například Nižborský zámek, Keltské opidum
ve Stradonicích, zřícenina hradu Jenčov v Bělči, rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích,
památník Josefa Leopolda Zvonařev Kublově a Františka Nepila v Hýskově.

1.2

Mapové zobrazení území působnosti MAS

Jak je již uvedeno v kapitole 1.1, tak hranice území se pro období 2021–2027 oproti předchozímu
období změnily. Obce Ptice a Úhonice přešly pro nové období do MAS Jihozápad. Naopak v roce
2019 se zapojila obec Bratronice a v roce 2020 se začlenila obec Běleč.
Obrázek 1 Území působnosti MAS Mezi Hrady s vyznačením hranic obcí (noví členové vyznačeni

oranžovou barvou)

Zdroj: vlastní zpracování v GIS
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Mezi Hrady v kontextu regionů NUTS2

Zdroj: vlastní zpracování v GIS
Obrázek 3 Obrázek 2 Území působnosti MAS Mezi Hrady v kontextu regionů NUTS2-detail

Zdroj: vlastní zpracování v GIS

1.3

Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie

1.3.1

Popis historie a zkušeností MAS

Spolupráce v území se datuje již do roku 1996, kdy vzniklo Regionální sdružení Křivoklátsko,
v rámci něhož spolupracovaly obce s podnikateli a aktivní veřejností. Postupně se zapojovaly další
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obce, podnikatelé i NNO. Přímým předchůdcem současné MAS byl Mikroregion Hudlice, který
vznikl jako zájmové sdružení právnických osob. Zakládajícími členy tohoto sdružení byly obce
Broumy, Hředle, Hudlice, Hýskov, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svatá a Železná.
Během října 2001 bylo zájmové sdružení právnických osob přetransformováno na Dobrovolný
svazek obcí Mikroregionu Hudlice. V roce 2003 byl upraven název na Mikroregion Hudlicko a v
tomto roce se přidaly obce Trubín a Trubská. Nejvýznamnějším důvodem pro založení
mikroregionu byla snaha o společné, komplexní a ekonomicky výhodné řešení problémů, kterými
jsou zatíženy všechny obce mikroregionu, a které byly podrobně popsány v rozvojové strategii
mikroregionu. Důležitým impulsem pro Mikroregion bylo spuštění programu SAPARD (Special
Accession Programme for Agriculture and Rural Development, tj. Speciální předvstupní program
pro zemědělství a rozvoj venkova), který byl několika obcemi Mikroregionu využit.
Obce Mikroregionu se koncem roku 2012 rozhodly založit MAS a první zasedání proběhlo
22. ledna 2013. Od tohoto zasedání nese MAS název „Mezi Hrady”. Zakládajícími členy byl svazek
obcí Mikroregionu Hudlicko, Občanské sdružení Pohoda, TJ Sokol Nižbor, TJ Sokol Hudlice, FK
Stejstav Hýskov, Sbor dobrovolných hasičů Broumy, Občanské sdružení Trubín, TJ Sokol Kublov,
Vrba-elektro, s. r. o. a ART elektro, spol. s r. o. Zakládající členové jsou až na Občanské sdružení
Trubín a Vrba-elektro, s. r. o. stále právoplatnými členy. V průběhu fungování MAS se do ní
postupně začlenily další obce: Běleč, Bratronice, Červený Újezd, Chrustenice, Nenačovice, Svárov,
Vráž a Chyňava, která MAS Mezi Hrady poskytla své katastrální území. Součástí MAS byly i obce
Březová, Bzová a Točník, které z MAS Mezi Hrady, z. s. vystoupily v roce 2015. Obce Ptice
a Úhonice, které byly součástí strategie v předchozím období, přešly pro nové období do MAS
Jihozápad.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Hrady na období 2014 – 2020 byla
schválena 14. prosince 2017. Na základě schválené strategie umožňila MAS Mezi Hrady žadatelům
na svém území ve stávajícím programovém období (2014–2020) čerpat prostředky
z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP (21 841,79 tis. Kč), Programu rozvoje
venkova - PRV (9 548,24 tis. Kč), Operačního programu Zaměstnanost-OPZ (7 969,00 tis. Kč)
a Operačního programu Životní prostředí – OPŽP (20 900,00 tis. Kč). Celkově pak byly následující
dotační prostředky rozděleny dle jednotlivých opatření strategie v rámci jednotlivých operačních
programů. Jelikož v roce 2021 jsou vyhlášeny poslední výzvy, dojde ke změnám v čerpání:
−

IROP – celkem čerpáno: 21 841 779,63 Kč (= alokace), z toho:
o

IROP Vzdělávání –plán: 7 915 711,25 Kč, čerpáno: 7 915 711,25 Kč

o

IROP Soc. podnikání – plán: 4 125 382 Kč, čerpáno: 4 125 382 Kč

o

IROP Soc. infrastruktura –plán: 3 700 00, čerpáno: 3 700 000Kč

o

IROP Doprava – plán: 6 100 686,38 Kč, čerpáno: 1 618 134,88 Kč (vyhlášena nová výzva
v roce 2021 na zbývající alokaci)

−

−

−

PRV – celkem čerpáno: 6 420 740 Kč (alokace: 9 113 680 Kč), z toho:
o

PRV Článek 20. – plán: 4 426 922,80 Kč, čerpáno: 3 446 888 Kč

o

PRV Fiche 1.5.1. – plán: 3 127 500,00 Kč, čerpáno: 2 958 612 Kč

OPZ – celkem čerpáno: 3 583 792,50 Kč (alokace: 7 969 000 Kč), z toho:
o

OPZ Sociální služba – plán: 1 685 850 Kč, čerpáno: 1 685 745 Kč

o

OPZ Prorodinná – plán: 2 600 00 Kč, čerpáno: 1 898 047,50 Kč

o

Sociální podnik – plán: 3 683 150, čerpáno: 0,- Kč

OPŽP – celkem čerpáno 502 262,98 Kč (alokace: 20 900 000 Kč), z toho:
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o

OPŽP Sídelní zeleň – 341 502,48 Kč

o

OPŽP Extravilián – 160 760,50 Kč

Územní působnost MAS Mezi Hrady v programovém období zahrnovala 23 obcí, ale počátkem
období, konkrétně v roce 2015, 3 obce spolupráci ukončily (Bzová, Březová a Točník – nyní v MAS
Karlštejnsko, z.ú.). Po zbytek období se územní působnost MAS ustálila na 20 obcích
a pro období 2021 – 2027 zůstává počet obcí stejný, tj. 20. Došlo však k přechodu obcí Ptice
a Úhonice pro nové období do MAS Jihozápad a k přistoupení nových členů – obce Bratronice
a Běleč. Ptice a Úhonice se začlenily do vedlejší MAS Jihozápad z důvodu bližšího napojení na
okolní obce. Naopak v roce 2019 se zapojila obec Bratronice a v roce 2020 se začlenila obec Běleč.
Důvodem připojení těchto obcí koncem předchozího období a zejména pro období 2021–2027 je
možnost zapojení těchto obcí do operačních programů prostřednictvím MAS a zvýšení šance na
získání dotace.

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD
MAS Mezi Hrady pro získání dat využila více možností zapojení místní komunity pro tvorbu SCLLD
na období 2021–2027.
První metodou byly individuální rozhovory se starosty a zástupci jednotlivých zapojených obcí.
Tyto individuální rozhovory probíhaly v období od 25. září 2020 do 19. října 2020. Rozhovory se
týkaly především hlavních priorit dané obce, a také silných a slabých stránek, případných
příležitostí a hrozeb týkajících se jednotlivých oblastí (školství, doprava, životní prostředí, sociální
oblast, chytrý venkov, spolupráce, občanské vybavenosti, kultury, života v obci, obyvatel či
cestovního ruchu).
25. září 2020 byla spuštěna další metoda pro získání dat, jíž byla metoda anketního šetření na
webu MAS. Toto šetření bylo ukončeno 15. října 2020. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na
problematické oblasti území MAS a bylo rozděleno do tří verzí, a to pro veřejnost, pro spolky
a NNO a pro podnikatele.
Aktualizovaná SWOT analýza, strategické cíle a opatření, stanovení rozvojových potřeb,
zpracování „Logframe2“ pro nové období 2021+ bylo představeno na webových stránkách MAS
Mezi Hrady. Členové spolku byli informování o přípravě SCLLD21+, 1. části v rámci Valné
hromady, která proběhla formou per rollam 4. – 16.12.2020 (usnesení č. 6/2/2020). Od 11.1. 24.1.2021 bylo na webových stránkách spuštěno připomínkovací řízení. Druhá fáze veřejného
projednání celkového návrhu dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
období 2021–2027 MAS Mezi Hrady – Koncepční část, verze 01“, byla uskutečněna v 05/2021.
Tabulka 3 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD

Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Individuální rozhovory se starosty obcí v území
25. 9. 2020 – 19. 10. 2020
působnosti MAS, včetně sběru projektových záměrů
Anketní šetření na webu MAS (dotazník online pro 25. 9. – 15. 10. 2020
cílové skupiny: veřejnost, spolky a NNO, podnikatelé)
Zveřejnění návrhu Koncepční části strategie
12/2020-01/2021
(část aktualizace SWOT analýzy, strategických cílů a
opatření a stanovení rozvojových potřeb)

2

Logframe = logický rámec
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Metoda zapojení

Datum (období) provedení

Zapracování připomínek, dopracování povinných a
nepovinných příloh, doplnění analytických a
statických dat
Veřejné projednání návrhu strategie
(komplexní dokument „Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje na období 2021–2027 MAS Mezi
Hrady – Koncepční část, verze 01“
Schválení aktuální podoby Strategie před
odevzdáním, valná hromada

02-04/2021

27.5.2021
24.6.2021

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů
Záznamy o zapojení komunity a relevantních aktérů z území MAS Mezi Hrady do tvorby strategie
CLLD je uložen na tomto odkazu:

https://www.mezihrady.cz/mas-mezi-hrady/dokumenty/strategie-sclld-20142020/strategie-sclld-2021-2027/

2. Analytická část
2.1 Socioekonomická analýza
2.1.1 Charakteristika území
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zpracována pro území MAS Mezi Hrady, z. s.,
které se skládá z dvaceti obcí. Celková rozloha řešeného území je 225,31 km2 a průměrná hustota
obyvatelstva k 31. 12. 2019 činila přibližně 78 obyvatel/km2.
MAS Mezi Hrady, z. s. spadá do NUTS II Střední Čechy a do jeho území zasahují okresy Beroun,
Kladno, Praha-západ. Obce, které jsou součástí MAS, náleží pod obce s rozšířenou působností,
kterými jsou Beroun, Černošice, Hořovice a Kladno.
Tabulka 4 Seznam obcí MAS Mezi Hrady, z. s.

Název obce
Běleč
Bratronice
Broumy
Červený Újezd
Hředle
Hudlice
Hýskov
Chrustenice
Chyňava
Kublov
Nenačovice

NUTS4/LAU1
(okres)
Kladno
Kladno
Beroun
Praha-západ
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun
Beroun

Počet obyvatel k 31.
12. 2019
326
923
974
1434
391
1225
1951
983
1851
671
279

Rozloha obce
(km2)
18,474676
15,629302
28,58484
5,339716
12,352138
20,752101
6,403805
6,725495
37,939305
6,277237
3,980495
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Nižbor
Beroun
2082
28,011143
Nový Jáchymov
Beroun
695
4,969859
Otročiněves
Beroun
517
4,264933
Svárov
Kladno
608
4,210208
Svatá
Beroun
523
5,497636
Trubín
Beroun
504
3,722789
Trubská
Beroun
185
1,846418
Vráž
Beroun
1193
6,314343
Železná
Beroun
283
4,012563
Skoro celé území MAS Mezi Hrady, z. s. je součástí CHKO Křivoklátsko. Jedná se o velmi členité
území, kde kopcovitá krajina ztěžuje vzájemnou komunikační propojenost, čímž je způsobena
relativní izolovanost jednotlivých skupin obcí spadajících do MAS Mezi Hrady, z. s. Území se
rozléhá směrem od Hlavního města Prahy na jihozápad při pravé straně dálnice D5 vedoucí
směrem na Plzeň. Jednotlivá katastrální území obcí na sebe navazují. Na severu a severozápadě
tvoří přirozenou hranici území řeka Berounka. Charakter obcí je úzce provázán s charakterem
okolní krajiny.
2.1.2 Demografická charakteristika
Z demografického hlediska se území MAS Mezi Hrady, z. s. nijak zásadně nevymyká podobným
oblastem v rámci ČR, tj. blízkost velkých sídelních center, blízkost dálnice, atraktivní přírodní
prostředí.
Tabulka 5 Demografické údaje obcí MAS Mezi Hrady, z. s. k 31. 12. 2019
Obec název

Počet
obyvatel
k 31.12.
2019
celkem

Počet
obyvatel k
31.12. ženy

Živě
naroz
ení
celke
m

Zemřelí
celkem

Přistěho
valí
celkem

Vystěho
valí
celkem

Běleč

326

151

6

2

13

17

Bratronice

923

456

7

7

23

Broumy

974

499

18

9

Červený
Újezd

1 434

732

18

Hředle

391

191

Hudlice

1 225

Hýskov

Obyvate
lé ve
věku
15–64
let
celkem

Obyvatelé
ve věku
65 a více
let celkem

52

202

72

22

150

589

184

25

23

182

614

178

14

75

38

309

920

205

5

3

10

14

66

244

81

615

8

9

41

33

181

774

270

1 951

986

22

18

130

52

369

1 275

307

983

483

8

9

48

34

200

651

132

1 851

932

16

22

68

38

275

1 208

368

Kublov

671

344

9

4

21

13

124

412

135

Nenačovice

279

142

0

2

12

5

50

174

55

2 082

1 026

17

20

73

44

381

1 308

393

Chrustenic
e
Chyňava

Nižbor

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem
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Nový
Jáchymov

695

359

8

10

19

18

123

434

138

Svárov

608

310

3

3

23

15

128

421

59

Svatá

523

252

7

8

26

17

93

326

104

Trubín

504

235

8

2

27

7

102

356

46

Trubská

185

92

4

2

2

5

33

125

27

1 193

620

13

14

42

30

201

749

243

Železná

283

144

5

2

9

7

60

190

33

Celkem

17 598

8 825

186

165

694

450

3 155

11 317

3 126

Vráž

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

Počet obyvatel na území MAS Mezi Hrady, z. s. neustále mírně stoupá, což vyplývá i z výše uvedené
tabulky, která vykazuje kladný přirozený přírůstek a taktéž kladné migrační saldo obyvatelstva.
Přírůstek obyvatel souvisí s blízkostí území s velkými centry osídlení (Praha či Beroun), ze
kterých migruje obyvatelstvo, zejména pak mladé rodiny, do venkovských oblastí, které jsou
dopravně dostupné. Svou roli také hraje stále se zvyšující finanční náročnost na pořízení bydlení
ve velkých centrech.
Tabulka 6 Porovnání přirozeného přírůstku a migračního salda mezi územím MAS a ČR
Sledované území

Počet obyvatel
k 31.12.2019 celkem

Podíl obyvatel ve
věku 0–14 let

Podíl obyvatel
ve věku 15–64
let

Podíl obyvatel ve
věku 65 a více let

17 598

17,93

64,31

17,76

10 693 939

15,99

64,07

19,93

MAS Mezi Hrady, z.
s.
Česká republika

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

S kladným přirozeným přírůstkem a migračním růstem, pak také souvisí jistá odlišnost věkového
složení obyvatelstva v porovnání s průměrnými hodnotami za celou ČR. Oproti ČR je na území
MAS větší podíl obyvatel ve věku 0-14 let a nižší podíl obyvatel ve věku 65+. Podíl obyvatelstva
v produktivním věku pak odpovídá průměrným hodnotám za ČR.
Od kladného přirozeného a migračního přírůstku, respektive většího podílu obyvatel ve věku
0-14 let v území, se pak odvíjí možné problémy s nedostatečnou kapacitou vzdělávacích zařízení,
které v území jsou.
2.1.3 Vzdělávání a školství
V oblasti vzdělávání a školství na území MAS Mezi Hrady, z. s. je zajištěno pouze vzdělávání na
mateřských a základních školách, jejichž zřizovateli jsou obce na území MAS. V území se nenachází
žádná střední škola a chybí nabídka celoživotního, neformálního a zájmového vzdělávání.
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Tabulka 7 Školská zařízení v roce 2018 – počty tříd

Obec název

Běleč

Mateřská
škola –
POČET
TŘÍD

Základní
škola – jen
první
stupeň (1.
– 5.
ročník)
POČET
TŘÍD

Základní
škola –
první i
druhý
stupeň (1.
– 9.
ročník)
POČET
TŘÍD

Základní
škola –
celkem
POČET
TŘÍD

Mateřská
škola –
POČET
DĚTÍ

Základní
Základní
škola –
škola – jen
první i
první
druhý
stupeň (1.
stupeň (1.
– 5.
– 9.
ročník)
ročník)
POČET
POČET
ŽÁKŮ
ŽÁKŮ

Základní
škola –
celkem
POČET
ŽÁKŮ

1

0

0

0

19

0

0

0

Bratronice

2

3

0

3

40

72

0

72

Broumy

1

0

9

9

28

0

196

196

Červený Újezd

3

0

0

0

61

0

0

0

Hředle

0

0

0

0

0

0

0

0

Hudlice

3

5

0

5

68

76

0

76

Hýskov

3

6

0

6

65

123

0

123

Chrustenice

1

0

0

0

23

0

0

0

Chyňava

3

5

0

5

69

63

0

63

Kublov

2

0

0

0

38

0

0

0

Nenačovice

0

0

0

0

0

0

0

0

Nižbor

3

5

0

5

70

109

0

109

Nový
Jáchymov
Otročiněves

0

2

0

2

0

26

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Svárov

1

4

0

4

26

95

0

95

Svatá

1

0

0

0

25

0

0

0

Trubín

1

0

0

0

20

0

0

0

Trubská

1

0

0

0

15

0

0

0

Vráž

2

3

0

3

50

48

0

48

Železná
Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

28

33

9

42

617

612

196

808

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v území je celkem 28 tříd MŠ, které navštěvuje 617 dětí. MŠ
se nenachází pouze ve 3 obcích (Hředle, Nenačovice, Otročiněves), které tak v tuto chvíli spoléhají
na volné kapacity v okolních obcích. V obci Trubská funguje od 1. 9. 2017 Lesní mateřská školka
Studánka s kapacitou 15 dětí a v obci Trubín se jedná o soukromou Mateřskou školku Kaštánek
s kapacitou 20 dětí. Od roku 2014, kdy byla vytvořena Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Mezi Hrady pro období 2014–2020, přibyly v území 2 MŠ a 1 lesní MŠ. Příbytek 2 MŠ
však není dán vybudováním MŠ v některé z obcí v území, nýbrž tím, že došlo ke změně hranic
území. V MAS ukončily své členství obce Ptice a Úhonice, které MŠ neměly. Naopak se území
rozšířilo o obec Bratronice a obec Běleč, které obě MŠ zřizují. Nově v území vznikla pouze výše
zmíněná lesní mateřská školka v obci Trubská. Od roku 2014 byly rozšířeny kapacity MŠ
v Hudlicích, Hýskově, Chyňavě a Broumech.
Vzhledem ke kladnému přirozenému přírůstku a také k imigraci mladých rodin z velkých sídel lze
předpokládat, že uvedené kapacity MŠ nebudou dostačující. V obcích, kde není MŠ, se o jejich
zřízení ve většině případů uvažuje.
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Tabulka 8 Počty nepřijatých dětí do MŠ v roce 2019
Kapacita
MŠ

Počet dětí
k
30.9.2019

Kladno

19

19

3

3

18

1

0

Bratronice

Kladno

40

34

11

0

32

7

0

Broumy
Červený
Újezd
Hředle

Beroun
Prahazápad
Beroun

56

28

9

4

38

20

0

61

56

26

4

59

18

5

28

22

5

0

23

7

0

Hudlice

Beroun

76

63

29

3

63

23

7

Hýskov

Beroun

65

65

28

3

65

19

8

Chrustenice

Beroun

24

22

9

3

21

8

9

Chyňava

Beroun

69

69

28

6

69

16

17

Kublov

Beroun

38

38

12

12

37

14

0

Nenačovice

Beroun

0

0

0

0

0

0

0

Nižbor
Nový
Jáchymov
Otročiněves

Beroun

70

70

25

2

70

22

3

25

20

24

0

25

9

3

Beroun

0

0

0

0

0

0

0

Svárov

Kladno

28

27

6

7

26

12

5

Svatá

Beroun

25

25

9

3

25

11

4

Trubín

Beroun

20

20

10

0

20

8

0

Trubská

Beroun

15

15

10

5

15

8

1

Vráž

Beroun

50

50

18

14

50

17

24

Železná

Beroun

0

0

0

0

0

0

0

709

643

262

69

656

220

86

Název obce

NUTS4/LA
U1 (okres)

Běleč

Beroun

Celkem

2019
přijatí

2019
nepřijatí

Počet dětí
k
30.9.2020

2020
přijatí

2020
nepřijatí

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat poskytnutých z MŠMT (březen 2021)
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet nepřijatých dětí do MŠ je poměrně velký. V případě
přijetí by byly v obou letech překročeny maximální kapacity MŠ v území. Vzhledem k populačním
přírůstkům se tak dá očekávat kritická situace, pokud nebudou navýšeny, resp. vybudovány nové
kapacity pro MŠ v území. V řadě obcí začaly fungovat kluby či dětské skupiny, které částečně
kompenzují tento nedostatek,
V celém území se nachází dvě ZŠ, kde je 1. i 2. stupeň, a to v Broumech, v Hudlicích (1.9.2020) a ve
Svárově (od 1.9.2019). V ostatních případech se pak jedná o školy pouze s 1 stupněm. ZŠ pak není
vůbec v 11 obcích a tyto obce pak mají velké problémy s přijetím žáků do škol v okolních obcích.
U stávajících ZŠ, které se v území nacházejí, bude vzhledem k počtům předškolních dětí nutné
jejich kapacitu minimálně udržet, ale spíše bude nutné jejich kapacitu v některých případech
navýšit. Za středoškolským vzděláváním dojíždějí žáci do Berouna, Kladna, Prahy či Hořovic.
Vysokoškoláci jezdí nejvíce do Prahy a Plzně.
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2.1.4 Zdravotnictví a sociální služby
Poskytování zdravotnických služeb je zajištěno zdravotními středisky v obcích Broumy, Hudlice,
Hýskov, Chyňava a Nižbor. Kromě Broum se jedná o obce s počtem obyvatel více než 1 tis., které
se tak stávají přirozenými spádovými obcemi pro ostatní obce MAS. Spádovost pro vyšší
zdravotnické služby je zaměřena převážně na Beroun, Zdice a Kladno. Dostupnost zařízení
poskytujících komplexní zdravotní péči je pro dané území velmi problematická, hlavně z důvodu
nedostatečné dopravní dostupnosti (nepropojenost některých obcí, veřejná doprava-spoje
s dlouhými intervaly), dále i z důvodu omezené ordinační doby, ordinace fungují v nevyhovujících
prostorách.
Na území MAS Mezi Hrady, z. s. nemá sídlo žádná sociální služba. Sociální služby ale například
poskytuje Digitus Mise, o.p.s., která sídlí v Hořovicích, a to pro občany na území MAS Mezi Hrady.
Dále v území poskytuje služby společnost Včelka senior care, jejíž pobočka sídlí v Berouně.
Největším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku je Charita Beroun se sídlem v Berouně.
Tyto sociální služby jsou poskytovány převážně terénní formou. Ačkoliv je v území kladný
přirozený přírůstek, tak se zároveň zvyšuje počet obyvatel ve věkové skupině 65+ a roste
i relativní podíl této věkové skupiny. S ohledem na tento fakt, je aktuálním tématem v území
výstavba, resp. zřízení domů s pečovatelskou službou.
2.1.5 Ekonomická situace oblasti a trh práce
Ekonomická situace má vliv na rozvoj regionu. Přímo s ekonomickou situací regionu a trhem
práce souvisí nezaměstnanost.
Tabulka 9 Nezaměstnanost v obcích MAS Mezi Hrady k 31. 12. 2019

Obec název

Počet
obyvat
el k
31.12. celkem

Počet
uchaze
čů –
celkem

Počet
uchaze
čů –
OZP –
celkem

Počet
mladist
vých
uchaze
čů (do
19 let
věku) celkem

Počet
uchaze
čů ve
věku
50 let a
více –
celkem

Průměrný
věk
uchazečů –
celkem

Počet
uchazečů
–
absolven
tů –
celkem

Počet
uchazečů –
evidence
nad 24
měsíců –
celkem

Podíl
nezaměstnan
ých osob
celkem

Běleč

326

3

0

0

2

51,3

0

1

1,44

Bratronice

923

20

3

0

9

42,9

1

3

3,38

Broumy

974

12

1

1

4

39,7

0

1

1,96

Červený Újezd

1 434

16

2

1

6

43,4

0

2

1,77

391

5

0

0

2

43,5

0

3

2,01

Hudlice

1 225

19

4

0

8

42,0

0

2

2,45

Hýskov

1 951

30

6

1

10

39,7

3

4

2,47

983

11

1

0

2

37,4

1

0

1,74

1 851

38

9

0

21

47,0

0

5

3,18

Hředle

Chrustenice
Chyňava
Kublov

671

9

2

0

2

36,7

1

2

2,13

Nenačovice

279

3

1

0

1

47,5

0

0

1,73

2 082

33

6

1

16

44,4

2

3

2,57

Nový Jáchymov

695

4

1

0

0

39,8

0

0

0,91

Otročiněves

517

15

3

2

5

39,6

0

2

4,29

Svárov

608

5

0

1

1

38,4

0

0

1,18

Nižbor
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Svatá

523

5

1

0

2

44,5

0

1

1,53

Trubín

504

10

2

0

4

42,7

1

6

2,85

Trubská

185

4

0

0

1

39,0

0

0

3,17

1 193

24

11

0

13

45,3

1

5

3,20

Železná

283

8

1

0

1

39,5

0

3

4,32

Celkem

17
598

274

54

7

110

42,2

10

43

2,41

Vráž

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas

Z tabulky nezaměstnanosti vyplývá, že na území MAS Mezi Hrady, z. s. byla nižší míra
nezaměstnanosti, než byla celková průměrná míra nezaměstnanosti v ČR k 31. 12. 2019.
Konkrétně byl podíl nezaměstnaných v produktivním věku 2,87. Od roku 2014, kdy byla
vytvořena předchozí verze Strategie, tak došlo k výraznému zlepšení situace na trhu práce. Míra
nezaměstnanosti tak klesla o více než polovinu. Pokles míry nezaměstnanosti souvisí s celkovým
ekonomickým růstem ČR, který se postupně projevil ve všech regionech ČR a také v podstatě ve
všech odvětvích ekonomiky.
V území bylo k 31. 12. 2019 evidováno 2 529 ekonomických subjektů. Nejvíce se jich nachází
v obcích Červený Újezd, Hýskov, Chyňava a Nižbor (v každé obci přibližně 250 ekonomických
subjektů). Nejvíce ekonomických subjektů působí ve stavebnictví (395); dále pak v profesní,
vědecké a technické činnosti (389); v oblasti velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel (385) a ve zpracovatelském průmyslu (342). V žádné z obcí s výjimkou
Nižboru (Rückl Crystal, a. s. – sklárna) a Otročiněvsi (SAVEA, spol. s r. o. – strojírenský
a plastikářský závod) se nenachází velký podnik, který by výrazněji ovlivňoval zaměstnanost
v MAS.
2.1.6 Zemědělství
Krajina v území MAS Mezi Hrady, z. s. je využívána zejména pro rostlinnou a živočišnou výrobu.
V živočišné výrobě se jedná především o produkci mléka, vepřového a hovězího masa, výkrm krůt
a chov kuřic. Pro zajištění konkurenceschopnosti místních zemědělských podniků má velký
význam získávání dotací pro udržení zemědělské výroby.
Žádoucí je podpora místních zemědělců v získání dotací na pořízení modernější a výkonnější
techniky a také zajištění investic do zemědělských staveb, které jsou po intenzivním využívání
v předchozích desítkách let ve špatném technickém stavu.
Zájem mezi zemědělskými podnikateli je i o rozvoj nezemědělských činností, čímž je například
rozvoj cestovního ruchu (ubytování, rekreační činnost), zpracování zemědělských produktů.
2.1.7 Doprava
Na území MAS existuje zejména silniční a železniční doprava, z nichž je nejdůležitější doprava
silniční. Obce uvnitř MAS jsou propojeny silnicemi 2. třídy (č. 116, č. 236, č. 118, č. 101) a 3. třídy
(zejména č. 2365, č. 2366, č. 2367, č. 1164 a další). Tyto liniové stavby sledují členitost terénu,
která je způsobena jak samotným charakterem krajiny, tak také majetkoprávním rozdělením.
Zhoršený technický stav komunikací se vyskytuje zejména na území jednotlivých obcí, vně obcí je
technický stav lepší. Uvnitř obcí zhoršuje situaci ještě nevybavenost komunikací chodníky či
špatný stav stávající infrastruktury pro pěší. V intravilánu obcí taktéž není dostatek vyznačených
parkovacích míst, jak pro místní občany, tak i pro návštěvníky.
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Vně obcí je největším problémem, že silniční sítí nejsou vzájemně propojeny všechny obce, což je
způsobeno charakterem krajiny. Z tohoto důvodu jsou některé části území, resp. obce z této MAS
vzájemně velmi obtížně dostupné.
Autobusová doprava v území je součástí Integrovaného dopravního systému Středočeského kraje.
Od 15. 12. 2020 je pak území napojeno na PID, pásmo 3–6, čímž došlo k posílení spojů.
Tabulka 10 Autobusové spoje na území MAS Mezi Hrady
Počet spojení
MHD na území
MAS
Mezi
Hrady

všední den

víkend

Celkový počet
autobusových
zastávek
v
obci

směr
Beroun

směr
Kladno

směr
Praha

směr
Beroun

směr
Kladno

směr
Praha

Obec Běleč

x

18

x

x

10

x

1

Obec
Bratronice

x

31

7

x

10

7

6

Obec Broumy

17

x

x

5

10

x

6

Obec Červený
Újezd

x

7

29

x

4

10

3

Obec Hředle

x

x

x

x

x

x

1

Obec Hudlice

16

x

x

4

x

x

4

Obec Hýskov

26

x

x

8

x

x

4

Obec Chyňava
(Podkozí, Malé
Přílepy,
Libečov,
Lhotka
u
Berouna)

25

25

x

9

9

x

13

Obec
Chrustenice

x

x

x

x

x

x

2

Obec Kublov

16

x

x

5

10

x

4

Obec
Nenačovice

x

x

x

x

x

x

1

Obec
Nižbor
(Žloukovice,
Stradonice)

26

x

x

8

x

x

4

Obec
Nový
Jáchymov

16

x

x

4

x

x

4

Obec
Otročiněves

16

x

x

4

x

x

4

Obec Svárov

x

7

26

x

4

10

3

Obec Svatá

10

x

x

3

x

x

4

Obec Trubín

10

x

x

3

x

x

1
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Obec Trubská

16

x

x

4

x

x

2

Obec Vráž

61

x

58

35

x

34

2

Obec Železná

25

25

x

9

9

x

1

Zdroj: Vlastní zpracování

V každé z obcí je minimálně 1 zastávka autobusové dopravy a počet zastávek je závislý na velikosti
sídla. Vzhledem k tomu, že autobusová doprava vybíhá paprskovitě z velkých sídel jako je Beroun,
Praha či Kladno, tak jednotlivá sídla v rámci MAS nejsou vždy vzájemně autobusovou dopravou
propojena. Autobusová dopravní obslužnost je zajištěna zejména ve všední dny a o víkendu je
výrazně omezena.
Železniční doprava je v území dostupná na trati č. 174, která vede z Berouna do Rakovníka. Vlaky
na této trase staví v obcích Hýskov, Nižbor a jeho místní části Žloukovice. Dále trasa č. 173
z Berouna do Prahy, se zastávkou v obci Vráž. V ostatních obcích je využívána železnice
minimálně, a to kvůli její špatné dopravní návaznosti.
Územím prochází řeka Berounka, jejíž splavnost je však omezena, takže je využívána převážně
k rekreačním účelům.
V území se nachází i několik cyklotras, které jsou využívány pro cykloturistiku. V posledních
letech roste zájem o propojení jednotlivých obcí cyklotrasami/cyklostezkami, tak aby byla
zvýšena propojenost jednotlivých obcí, ale také bezpečnost cyklistů pohybujících se na
komunikacích.
2.1.8 Cestovní ruch
Potenciálem území MAS Mezi Hrady pro cestovní ruch je zcela jistě jeho poloha, která je výrazně
navázána na CHKO Křivoklátsko a povodí Berounky. Území je tak protkáno značenými stezkami
pro pěší ale také cyklotrasami. V tomto území se také nachází i naučné stezky:
•
•
•
•

Údolí ticha (Hředle, Kublov);
Česko – Italská (Chyňava);
Lesní panorama – Velíz (Kublov);
Okolo keltského opidda (Nižbor).

Tabulka 11 Přehled památek a zajímavostí obcí

Bratronice

Kulturní památka, pamětihodnost, sakrální
stavba
Kostel sv. Mikuláše, dřevěná zvonice, hrad Jenčov,
Fürstenberské sklepení
Kostel Všech svatých

Broumy

Muzeum, křížek

Název obce
Běleč

Červený Újezd Klášter, kaplička, zvonička, křížek smírčí kameny

Místní zajímavost
Lípa v Bělči
Bratronická lípa
Bývalé sídliště
-

Hředle

Kašna, pomník 1. světové války

-

Hudlice

Dům J. Jungmanna, kostel, kaplička, křížek

Hýskov

Kostel Narození Panny Marie, kaplička

Chrustenice

Chrustenická šachta, křížek

-Máminka
Archeologické naleziště z doby
bronzové
Důl na železnou rudu
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Chyňava

Kostel sv. Prokopa, kaplička, zvonička, křížek

Nový
Jáchymov

Zřícenina kláštera, Muzeum (rodný roubený dům a
památník J. L. Zvonaře), kostel
Kaplička, zvonička, křížek
Zámek Nižbor (vč. kostela Povýšení sv. Kříže),
Fürstenberská hrobka, 2x sloupek se sochou sv.
Jana Nepomuckého, stavby lidové architektury,
hradiště, křížky, kapličky, zvonička, pomníky
obětem světových válek, památné hroby na
místním hřbitově ve Stradonicích, hřbitovní kaple
sv. Liboria ve Stradonicích, mohylníky
Zvonička, komplex budov Fürstenberských hutí,
lesní hřbitov

Otročiněves

Kaplička, křížek, kašna

Svárov

Kostel, fara, křížek, pohřebiště

Svatá

Křížek

Trubín

Kaplička, křížek

Trubská

Křížek

Vráž

Kostel sv. Bartoloměje, křížek

Kublov
Nenačovice

Nižbor

Památná lípa, rozhledna Lhotka u
Berouna
Památný vrch Velíz
-

Keltské pohřebiště, oppidum,
informační centrum keltské
kultury

Doly na železnou rudu
Železnorudný důl Krušná hora,
Masarykova lípa, Strom 3. tisíciletí
Památný strom
Pamětní deska k založení Sokola,
Scheinerova vila
Trubínský vrch
Památný strom
Strážní věž kostela, schody ze 14.
století

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, farnost, kaplička,
zvonička, křížek, hřbitov
Zdroj: Vlastní zpracování
Železná

Jeřáb břek (300 let)

Infrastruktura cestovního ruchu není v MAS Mezi Hrady, z. s. příliš rozvinuta, a to včetně
chybějících informačních center. Hlavním problémem je nedostatek ubytovacích kapacit, ale také
chybí restaurace či parkovací místa. Celkově se v území nachází 4 ubytovací zařízení, z nichž
největší je hotel Diana v Novém Jáchymově. V Chrustenicích a Nižboru-Žloukovicích můžeme
nalézt jediné dva kempy v území.
2.1.9 Vybavenost obcí
Vybavenost technickou infrastrukturou je velmi důležitou podmínkou pro rozvoj obce a zajištění
kvality života obyvatel v území.
Tabulka 12 Technická infrastruktura v obcích území MAS Mezi Hrady, z. s.

Název obce

Kanalizace

Vodovod

Plyn

Běleč

Ano

Částečně

Ano

Bratronice

Ano

Ano

Ano

Broumy

Ano

Ano

Ne

Červený Újezd

Ano

Ano

Ano

Hředle

Ne

Ano

Ano

Hudlice

Ano

Ano

Ano
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Hýskov

Ano

Ano

Ano

Chrustenice

Ano

Ano

Ano

Ano (kromě
Podkozí)

Ano (kromě
Podkozí)

Ano

Kublov

Ano

Ano

Ne

Nenačovice

Ne

Ne

Ano

jen Nižbor

jen Nižbor

Nový Jáchymov

Ano

Ano

Ano

Otročiněves

Ano

Ano

Ano

Svárov

Ano

Ano

Ano

Ne (právě probíhá
výstavba)

Ano

Ne

Trubín

Ano

Ano

Ano

Trubská

Ano

Ano

Ne

Vráž

Ano

Ano

Ano

Železná

Ano

Ano

Ano

Chyňava

Nižbor

Svatá

Nižbor a Stradonice

Zdroj: Poklady poskytnuty VAK Beroun, a.s. a vlastní zpracování

Kanalizace není vůbec zavedena ve 3 obcích území MAS, konkrétně se jedná o Hředle, Nenačovice
a Svatou, kde však probíhá její výstavba. Obce Chyňava a Nižbor nemají napojeny některé místní
části. V obcích, ve kterých kanalizace zatím není vůbec, se o ní uvažuje. Na vodovod jsou připojeny
všechny obce kromě Nenačovic. V obcích Běleč, Chyňava a Nižbor není dokončeno napojení
některých místních částí. Na plyn nejsou napojeny celkem 4 obce z území. Jedná se o Broumy,
Kublov a obce Svatá a Trubská. V Nižboru nejsou některé místní části na plyn připojeny.
Součástí vybavenosti obcí je také infrastruktura pro relaxaci obyvatelstva, a to jak pro sportovní
či kulturní vyžití. V území lze nalézt nejvíce fotbalových hřišť a dětských hřišť.
Tabulka 13 Infrastruktura pro sportovní vyžití v MAS Mezi Hrady, z. s.
Obec

Fotbalové
hřiště

Volejbalové
/nohejbalo
vé hřiště

Tenisové
kurty

Víceúčelové
hřiště

Jiné
venkovní
hřiště

Tělocvična/
sokolovna

Fitness
centrum

Dětské
hřiště

Bazén/
koupaliště

Běleč
Bratronice
Broumy
Červený
Újezd
Hředle

ANO
ANO
ANO
ANO

0
0
0
0

0
0

0
0
0
ANO

0
0
Atletické
0

0
ANO
ANO
0

0
0
0
0

ANO
ANO
ANO
ANO

0
0
0
0

ANO

0

0

0

0

0

ANO

ANO

Hudlice

ANO

ANO

ANO

ANO

0

ANO

0

Hýskov
Chrustenice

ANO
ANO

00
00

-0
0

Házenkářs
ké
-0
Basketbal

ANO
0

0
0

ANO
ANO

0
0

Chyňava
Kublov
0načovice

ANO
ANO
ANO

ANO
0
00

0
0
ANO

Hasičské
0
0

0
0
0

0
0
0

ANO
O
ANO

0
0
0

soukromé

0
SOUKRO
MÉ
00
ANO
SOUKRO
MÉ
ANO
O
0
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Nižbor
N. Jáchymov
Otročiněves
Svárov
Svatá
Trubín

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

0
0
0
ANO
0
00

0
0
0

ANO
0
0

Trubská
Vráž
Železná

0
0
0
0
NE
ANOŠPATNÝ
STAV

NE
0
0

0
0
0
0
0
ANO

BMX
0
Minigolf
0
0
0

ANO
0
0
0
ANO
0

0
0
0
0
0
0

ANO
ANO
ANO
ANO
0
ANO

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
Hasičské

0
0
0

0
0
0

ANO
ANO
ANO

0
0
0

Zdroj: Vlastní zpracování

Vzhledem k malé velikosti obcí je kulturní základna malá. Společenská a kulturní zařízení jsou ve
většině případů zúžena do víceúčelových prostor, které jsou v mnohých případech
v nevyhovujícím technickém stavu. Z kulturních zařízení je ve většině obcí knihovna a nějaký
společenský sál či dům, který má vícero využití.
Tabulka 14 Kulturní zařízení v obcích MAS Mezi Hrady, z. s.
Obec

Knihovna

0

Společenský/kultur
ní dům/sál
O

0

Výstavní
prostory
0

0

O

ANO

0

ANO

0

ANO

ANO

-

0

0

ANO

ANO

0

0

0

0

ANO

0

0

0

ANO

0

0

ANO

0

0

0

0

ANO

ANO

0

0

ANO

0

ANO

ANO

0

ANO

0

0

ANO

ANO

0

0

ANO

0

ANO

ANO

0

0

0

0

0

0

0

NE – JEN
KOČOVNÍ
0

ANO

0

ANO

0

0

0

0

ANO-STĚHUJE
SE
ANO

0

0

0

0

Svárov
Svatá

0

0

0

0

0

0

Trubín

0

0

0

0
Trubská
0
Vráž
0
Železná
Zdroj: Vlastní zpracování

0
0
0

Běleč
Bratronice
Broumy
Červeny Újezd
Hředle
Hudlice
Hýskov
Chrustenice
Chyňava
Kublov
Nenačovice
Nižbor
Nový Jáchymov
Otročiněves

Divadla

Muzea

Kina

0

0

0

0

0
0

0

ANO

KNIHOVNA
ZRUŠENA
0

0
ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

0

TRUBÍNSKÁ
STODOLA (soukromý
prostor)
ANO

0

0

0

0

ANO

0

0

0

0

0

Přímo s možností kulturního a sportovního vyžití v obcích souvisí pořádání pravidelných
společenských a sportovních akcí.
Tabulka 15 Pravidelné společenské akce
Obec

Běleč

Název akce

Rozsvícení vánočního stromu a betlémské
chaloupky

typ akce

akce pro veřejnost
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Běleč

Dětský den

akce pro děti

Běleč

Dětský karneval

akce pro děti

Běleč

Vítej léto

akce pro veřejnost

Bratronice

Mikulášská

akce pro děti

Bratronice

Bahna

akce pro veřejnost

Bratronice

Žlabecké putování

akce pro děti

Broumy

Veřejné taneční kurzy

akce pro dospělé

Broumy

Výstava klenotů středočeského pravěku

akce pro veřejnost

Hředle

Vánoční akce pro děti

akce pro děti

Hudlice

Zájezd do Drážďan

akce pro veřejnost

Hudlice

Zájezd do Weidenu

akce pro veřejnost

Hudlice

Rozsvícení vánočního stromu

akce pro veřejnost

Hudlice

Zakončení sezony na rozhledně

akce pro veřejnost

Hudlice

Rozloučení s prázdninami

akce pro děti

Hudlice

Jungmannovy Hudlice

akce pro veřejnost

Hudlice

HUDLICEFEST

akce pro veřejnost

Hudlice

Staročeské máje

akce pro veřejnost

Hudlice

Dětský den

akce pro děti

Hudlice

Karneval

akce pro děti

Nižbor

Maškarní karneval

akce pro dospělé

Nižbor

Pálení čarodějnic

akce pro veřejnost

Nižbor

Dětský karneval

akce pro děti

Nižbor

Slavnosti piva

akce pro veřejnost

Nižbor

Slavnosti na zámku

akce pro veřejnost

Nový Jáchymov

Loučení s létem

akce pro děti

Nový Jáchymov

Karneval sportovců

akce pro dospělé

Otročiněves

Otročínský fotbálek

akce pro veřejnost

Otročiněves

Rozloučení s létem

akce pro veřejnost

Svárov

Hatha jóga

kroužek

Svárov

Jemná power jóga

kroužek

Svárov

Zumba

kroužek

Svárov

Fitclub Svárov

kroužek

Svárov

Spolek seniorů Svárov

akce pro seniory

Svárov

Svárovský triatlon

sportovní akce

Svárov

Vandr za unhošťskými mlýny

sportovní akce

Svárov

Pohádková show

akce pro děti
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Svárov

Kroužek počítačové techniky pro seniory

kroužek

Svárov

Rybářský ples

akce pro dospělé

Svatá

Loučení s prázdninami

akce pro veřejnost

Trubín

Pálení čarodějnic

akce pro veřejnost

Trubín

Dětský den

akce pro děti

Trubín

Svatomartinský lampionový průvod

akce pro veřejnost

Trubín

Výtvarné tvoření s dětmi

akce pro děti

Trubín

Rozsvícení vánočního stromu

akce pro veřejnost

Trubín

Mikulášská zábava

akce pro veřejnost

Trubín

Memorial Vojtěcha Kymla

akce pro veřejnost

Vráž

Pálení Čarodějnic

akce pro veřejnost

Vráž

Jarní vycházka Solvayovy lomy

akce pro veřejnost

Vráž

Dětský den – pohádkový les

akce pro děti

Vráž

Cyklování – rozloučení s prázdninami

akce pro děti

Vráž

Cyklování – rozloučení s prázdninami

akce pro děti

Vráž

Mikulášské setkání seniorek

akce pro seniory

Železná

Dětský den

Akce pro děti

Zdroj: Vlastní zpracování

2.1.10 Životní prostředí
Ochrana životního prostředí v rámci území MAS Mezi Hrady, z. s. je ovlivněna zasahujícím CHKO
Křivoklátsko do většiny území. CHKO Křivoklátsko je zároveň i biosférickou rezervací UNESCO
a rozkládá se uprostřed Čech a téměř dvě třetiny území pokrývají listnaté a smíšené lesy. Dodnes
zde zůstalo více než 1800 druhů cévnatých rostlin, nejméně 52 druhů dřevin, hnízdí zde kolem
120 druhů ptactva a dosud nespočtené množství dalších příslušníků živočišné říše, z nichž je
nejeden zařazen do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů. Významným faktorem pro
zachovalost a různorodost území CHKO je pestrá geologická stavba, kterou si řeka Berounka
musela prorazit klikatou cestu a místy vytvořila hluboká údolí. V centrální a nejzachovalejší části
CHKO se nachází ptačí oblast Křivoklátsko. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou populace
žluny šedé, strakapouda prostředního, lejska malého, lejska bělokrkého a včelojeda lesního, ale
taktéž kulíška nejmenšího (v jehličnaté části oblasti), výra velkého žijícího na skalních výchozech
nebo ledňáčka říčního.
Na území MAS se nacházejí Evropsky významné lokality. Konkrétně se jedná o Stroupínský potok,
který protéká obcí Hředle. Druhou lokalitou je Vůznice v blízkosti obce Nižbor.
V rámci ochrany životního prostředí je velmi důležitou oblastí nakládání s odpady, které
bezprostředně souvisí s ochranou půdy a také ovzduší a vody. Na území MAS je zajištěn systém
sběru a separace odpadu. Třídění odpadu na sklo, plast, papír, kovy, bioodpad, nebezpečný odpad
a velkoobjemový odpad je již běžnou a zažitou formou nakládání s odpady ve všech obcích území.
Největší podíl na odpadech má komunální odpad, jehož podíl by mohl být snížen využitím
bioodpadu ke kompostování či jeho využití v bioplynových stanicích. Velmi důležité je pro území
zajištění provozu sběrných dvorů/sběrných míst v obcích, kde, již jsou a podpora jejich vzniku
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v místech, kde schází. Je předpoklad, že rozšíření sítě sběrných dvorů/sběrných míst v území
zamezí vzniku odkládání zejména nebezpečného odpadu do lesních porostů a vzniku
nepovolených a zakázaných skládek, čímž by mohlo dojít i ke snížení kontaminace půdy
nebezpečnými látkami.
Výskyt zdraví škodlivých látek v ovzduší je zapříčiněn průmyslovými zdroji, a to i vzdálenými od
území MAS, ale také silniční dopravou a zejména v zimním období pak i domácnostmi, které
využívají staré kotle na tuhá paliva a někdy i pálením odpadu v těchto kotlích. Avšak i na území
MAS došlo k poklesu výskytu těchto škodlivin v ovzduší, a to zejména díky snížení emisí škodlivin
z průmyslových provozů, ale také díky domácnostem, které přecházejí na alternativní způsoby
vytápění (tepelná čerpadla, plyn) a také dochází k výměnám starých kotlů za modernější.
Součástí ochrany životního prostředí je i ochrana vod. Znečištění vod je především způsobováno
průmyslovými závody poblíž toků, ale také je za něj odpovědna intenzivní zemědělská výroba či
neexistence kanalizace v některých obcích. Vypouštění splaškových vod prostřednictvím jímek či
septiků přímo do vsaku bez ČOV ovlivňuje kvalitu spodních vod, které tak do půdy vpravují
chemické látky například z čisticích prostředků a následně se dostávají do větších toků.
Ochrana půdy je klíčovou otázkou zejména pro zemědělství a je důležité udržet její úrodnost, ale
rovněž zabránit erozi, a to jak větrné, tak vodní. Důležitou roli by mělo v rámci ochrany půdy hrát
Ministerstvo zemědělství, na kterém závisí omezení velikostí monokultur, čímž dojde k větší
pestrosti plodin, a tak ke snížení rizik souvisejících s erozí půdních ploch určených pro
zemědělství. Celkově v území převažuje nezemědělská půda (61,3 %) nad půdou zemědělskou
(38,7 %). Největší podíl z nezemědělské půdy zaujímají lesní pozemky, které se rozkládají na více
než 54 % území MAS. Ze zemědělské půdy má největší podíl orná půda, která zaujímá skoro 28 %
rozlohy MAS. Rozlohy a podíly půdního fondu se za poslední roky ustálily a zůstávají v podstatě
na přibližně stejných hodnotách. Důležitým faktorem pro zajištění či udržení kvality půdy, je také
zadržení srážkové vody v krajině.
Významným prvkem pro kvalitu životního prostředí přímo v intravilánech obcí tvoří zeleň.
Vzhledem k vyššímu podílu zastavění území, je podpora zakládání a regenerace zeleně přímo
v obcích nezbytná. Zeleň slouží k relaxaci obyvatel obcí a přispívá nejenom ke kvalitnějšímu
životnímu prostředí v jednotlivých obcích, ale také ke kvalitě života obyvatel v obcích obecně.

2.2

SWOT analýza

Kapitola identifikace silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T) ve vztahu
k územní působnosti MAS Mezi Hrady a relevantním údajům v Socioekonomické analýze
a Analýze rozvojových potřeb.
Základní charakteristika a účel SWOT analýzy
Silné a slabé stránky vymezují vnitřní faktory rozvoje území ve všech významných oblastech, tj.
faktory/skutečnosti, které působení MAS ovlivňují.
Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory rozvoje, tj. faktory, které nemůže MAS sama ovlivnit,
objektivně existují nezávisle na MAS a jejím působení. Jejich výsledkem je z pohledu rozvoje
územní působnosti MAS nějaká hrozba (T) nebo příležitost (O), kterou je možné využít ve
prospěch rozvoje území.
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Tabulka 16 SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

S1

Prostorová organizace funkcí
mikroregionu daná stabilitou
struktury osídlení

W1

Nedostatečně rozvinuté podnikání v cestovním
ruchu

O1

Sousedství nadřazených dopravních
tras – dálnice Praha-Plzeň; sousedství
železnice

T1

Nedostatek vhodných prostor pro
podnikání

S2

Zeměpisná poloha – blízkost dalších
větších měst

W2

Nízká pracovní soběstačnost obcí, vysoká vyjížďka a
časová ztráta obyvatelstva

O2

Sousedství rekreačně využitelného
toku – Berounky

T2

Omezující vliv polohy v CHKO Křivoklátsko
na rozvoj ekonomiky území

S3

Návaznost aktivit na tradiční
hospodářské využití prostoru regionu

W3

Konkurenční vliv blízkých center osídlení na
rozvoj podnikatelských aktivit

O3

Orientace výroby na místní produkty,
využití místních zdrojů a plodin

T3

S4

Zkušenosti představitelů obcí v
oblasti řízení veřejné správy a čerpání
dotačních prostředků

W4

Slabá diverzifikace nabídky možností pro realizaci
sportovních aktivit v obcích, špatný technicky stav
zázemí sportovních aktivit

O4

Orientace na tvorbu produktu
cestovního ruchu, rozvoj podnikání,
spolupráce s místními podnikateli

T4

S5

Činnost MAS směřující k jednotnému
rozvoji území

W5

Nedostatečné zázemí pro kulturní a společenský
život v obcích, absence komunitního zázemí v obcích

O5

Zvýšení ekonomické výkonnosti
drobných podnikatelů

T5

Potencionálně vysoká míra
nezaměstnanosti

S6

Bohatá historie a silná vazba místního
obyvatelstva ke kulturně
společenským akcím a udržováním
místních tradic – pestrá spolková
činnost.

W6

Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ v důsledku přílivu
obyvatel

O6

Podpora nových technologií a inovací v
podnikání

T6

Zvyšování nároku na manažerské řízení
obcí a nedostatečná kvalifikace pracovníků
pro výkon příslušné kompetence

O7

Využití volných nebo nedostatečně
využitých objektů a ploch pro
podnikání (brownfieldy)

T7

Snížení nabídky obchodu a služeb
v důsledku nepříznivého demografického a
ekonomického vývoje – ohrožení
konkurenceschopnosti regionu i v důsledku
dopadu pandemie koronaviru

O8

Otevřená veřejná správa-eGovernment

T8

Nedostatečná až kritická kapacita školských
zařízení pro obce MAS

T9

T10

S7

Existence pěších turistických tras

W7

Špatný technický stav objektů občanské vybavenosti
nebo jejich absence

S8

Rozvinutá základna SDH a jiných
spolků

W8

Nízká spojitost osídlení a terénní předěly mezi
jednotlivými částmi MAS

S9

Převažující individuální charakter
bydlení v RD

W9

Špatný technický stav místních komunikací

O9

Možnosti zvyšování standardu bydlení
nebo vznik nových bytů formou
dostaveb, přestaveb a přístaveb

S10

Existence kulturních památek a
turistických zajímavostí

W10

Narušená urbanistická struktura center obcí

O10

Podpora environmentálních aktivit
včelařů, myslivců, rybářů a dalších
spolků

Nepříznivý vývoj ekonomické základny
v MAS i celé ekonomiky ČR – dopady
pandemie koronaviru
Nízká schopnost malých podniků reagovat
na změny požadavků v oblasti
technologických inovací

Odliv produktivních mladých sil z regionu
v důsledku nedostatku pracovních
příležitostí, nedostatek kvalifikovaných
lidských zdrojů, v území zůstává
ekonomicky nečinná stárnoucí populace
Klimatické změny projevující se
nepříznivými podmínkami (sucho, teplo) a
extrémy
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O11

Prohlubování a rozvoj místní
spolupráce a partnerství na úrovni
všech dotčených aktérů platformy MAS
(obce, spolky, podnikatelský sektor)

T11

Složitá administrativa spojená s čerpáním
dotací

Vysoká energetická náročnost objektů
občanské vybavenosti

O12

Propojení obcí veřejnou, silniční a
cyklodopravou

T12

Nedostatek kvalifikovaného personálu pro
zajištění zdravotnické péče v území MAS

W13

Nedostatek parkovacích ploch v místech
turistických atrakcí

O13

T13

Snížení nabídky zdravotnických služeb
v důsledku pokračující krize zdravotnictví
v území MAS

Fungující meziobecní spolupráce a
spolupráce mezi místními spolky

W14

Nedostatečné zázemí pro poskytování
celoživotního, zájmového a neformálního
vzdělávání

O14

T14

Stagnace nabídky možností zájmových a
sportovních aktivit v důsledku stagnace
nebo poklesu příjmu obcí

Zemědělství, lesnictví a
dřevozpracující průmysl jako tradiční
obory

W15

Zastaralé a nedostatečné vybavení zejména mikro a
malých zemědělských podniků (stroje, moderní
technologie, využití inovací chytrého zemědělství)
v důsledku finanční náročnosti

O15

Vyšší míra využití obnovitelných
zdrojů

W16

Rekonstrukce zchátralých zemědělských objektůobnova infrastruktury

O16

Rozvoj činností mladých zemědělců
působících v území MAS

W17

Absence prvků a infrastruktury pro rozvoj
rekreačních a relaxačních funkcí lesa (nedostatek
naučných stezek, koše, informační tabule, lavičky,
odpočinková místa aj.)

W18

Zastaralost vybavení a špatný technický stav
majetku a prostředků JSDH

W11

Nedokončená nebo stále zcela chybějící technická
infrastruktura (chybějící kanalizace, ČOV, vodovod,
plynovod)

Aktivita malých firem a mikropodniků
(rodinné farmy)

W12

S13

Zájem zemědělských podniků o rozvoj
nezemědělských činností

S14

S15

S11

Vysoká kvalita krajiny a životního
prostředí (CHKO Křivoklátsko)

S12

Společné projekty na řešení problémů
infrastruktury (vodovod, svazková
základní škola, řešení odpadového
hospodářství, atd,)
Využití stávající volné infrastruktury
obcí k řešení nedostatečné vybavenosti
sociální a zdravotnickými službami
regionu
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2.3

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území
působnosti MAS

Zastřešujícím hlavním „cílem“ CLLD územím MAS Mezi Hrady, z. s. je „Zlepšení kvality života
v obcích řešeného území“ za účelem udržení obyvatelstva v obcích řešeného území (zamezení
odlivu do větších měst) a z tohoto „hlavního cíle“ vycházejí následující rozvojové potřeby.

Rozvojová potřeba A. „Zvýšení bezpečnosti dopravy“
Tato rozvojová potřeba je velmi důležitou součástí rozvoje území MAS. Týká se přímo obyvatel na
daném území i projíždějících návštěvníků. Je přímo vázána na potřebu investic. Ke zvýšení
bezpečnosti dopravy je důležité zajištění kvalitních komunikací uvnitř i vně obcí. Ve většině obcí
daného území nejsou komunikace v příliš dobrém stavu a vzhledem k chybějícím chodníkům je
tak ohrožena právě jejich bezpečnost. Uvnitř obcí souvisí bezpečnost dopravy zejména
s budováním chodníků, souvisejících zastávek autobusové dopravy a také prvků jako jsou
bezpečná místa pro přecházení pro chodce v exponovaných místech v obcích, kvalitní dopravní
značení zajišťující plynulou dopravu či možné omezení rychlosti v nebezpečných místech jako
jsou přechody u školských zařízení nebo v místech se zvýšenou koncentrací obyvatel. Investice do
zkvalitnění povrchů komunikací a vybudování chodníků uvnitř obcí jsou ale také závislé na
budování další infrastruktury v rámci obcí, jako je budování kanalizace. Bez dokončení této
infrastruktury by bylo nehospodárné provést celkové rekonstrukce komunikací. Vně obcí je pak
potřeba investic do rekonstrukce povrchů komunikací, ale také do propojování obcí
cyklostezkami či stezkami pro chodce, tak aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu.
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit bezpečnost všech účastníků dopravy, a to zejména
obyvatel obcí v území, a to jak uvnitř, tak vně obcí.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do komunikací uvnitř i vně obcí
Potřeba investic do budování chodníků a souvisejících zastávek autobusové dopravy
Potřeba investic do budování cyklostezek
Potřeba investic do dalších bezpečnostních prvků v dopravě

Rozvojová potřeba
infrastruktura“

B.

„Vodohospodářství

a

odpadové

hospodářství,

technické

Rozvojová potřeba týkající se vodohospodářství, odpadového hospodářství a technické
infrastruktury je taktéž důležitou součástí v rámci rozvoje území MAS. Tato potřeba se týká přímo
obyvatel žijících v území. Zejména pak odpadové hospodářství přímo souvisí s kvalitou životního
prostředí v území a investice do něj tak přímo ovlivňují kvalitu života. Zlepšení situace
vodohospodářské, odpadové a technické infrastruktury je tedy navázáno na potřebu investic. Bez
rozvoje infrastruktury není možné, aby se obce v území dále rozrůstaly. Vzhledem ke změnám
klimatických podmínek je i důležitý rozvoj vodohospodářství související se zadržováním vody
v krajině a hledání alternativních zdrojů pitné vody. S rozvojem technické infrastruktury souvisí
i budování sběrných dvorů/sběrných míst, jejichž zřízení či modernizace pak částečně snižuje
potenciál nelegálně vytvořených skládek odpadu na území MAS.
Naplněním této potřeby dojde ke zvýšení komfortu a kvality života obyvatel v obcích celého území
MAS Mezi Hrady, z. s.
Dílčí potřeby:
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-

Potřeba zadržovat vodu v krajině
Potřeba investic do budování kanalizace v obcích včetně přípojek
Budování sběrných dvorů/sběrných míst
Budování a využití modernějších technologií při sběru a shromažďování odpadu
Budování veřejného osvětlení na solární energii
Budování vodovodů

Rozvojová potřeba C. „Zajištění dostupnosti „kvalitního“ vzdělávání“
Zajištění vzdělávání, resp. povinné školní docházky, je v gesci obcí. Ve většině obcí fungují
mateřské školky a v méně než polovině pak základní školy. Vzhledem k demografickému vývoji
v území, kdy se zvyšují v důsledku kladných migračních a přirozených přírůstků počty obyvatel
ve věku 0-14 let se zdá, že stávající kapacity těchto vzdělávacích zařízení budou v dohledné době
nedostačující. Obce, které v tuto chvíli nezřizují MŠ, tak o ni usilují a v některých obcích (vzhledem
k počtu dětí) je prioritou budování ZŠ nebo alespoň rozšíření stávajících zařízení. S kvalitním
vzděláváním také souvisí modernizace MŠ i ZŠ a zajištění vybavení tak, aby bylo podáváno
vzdělávání kvalitní a moderní formou. I naplnění rozvojové potřeby C. je tak odvislé od zajištění
či získání investičních prostředků.
Naplněním této potřeby tak dojde nejen k zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání, ale také
ke komfortnějšímu životu v území.
Dílčí potřeby:
-

-

Potřeba rozvoje a zlepšení vybavení stávajících školských zařízení (MŠ i ZŠ)
Potřeba investic do zvýšení kapacit MŠ:
o budování nových MŠ
o přístavba stávajících
Potřeba investic do zvýšení kapacit ZŠ:
o budování nových ZŠ
o přístavba stávajících

Rozvojová potřeba D. „Zajištění možností komunitního setkávání a rozvoje spolkové
činnosti“
Potřeba zajištění možností komunitního setkávání a rozvoje spolkové činnosti vede ke zlepšení a
rozvoji sociálních kontaktů v jednotlivých obcích, ale také mezi obcemi v území MAS. V některých
obcích neexistuje možnost setkání občanů v uzavřeném prostoru, a to z důvodu absence
vyhovujících prostor vhodných pro komunitní aktivity. Rozvoj komunitního setkávání a spolkové
činnosti pak úzce souvisí s podporou obyvatel obcí k tomu, aby do svých domovů nedojížděli
pouze „přespat“ z místa výkonu práce ve větším sídle, ale aktivně se účastnili života v území a
docházelo tak k rozvoji sociálního života.
Naplněním této potřeby tak dojde k rozvoji sociálních kontaktů na území MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do vybudování místa pro setkávání občanů
Potřeba investic do komunitních center
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Rozvojová potřeba E. „Směřování ke „smart“ obcím“
Tato rozvojová potřeba vychází z celkové digitalizace a automatizace, kterou nabízí moderní
technologie dnešní doby. Potřeba je taktéž vázána na potřebu investic do infrastruktury, která
směřuje k takzvaným „smart“ obcím. Potřeba je částečně závislá na digitalizaci veřejné správy,
která všem občanům obcí poskytuje stejné podmínky pro zajištění jejich potřeb. Samotný smysl
„smart“ obcí není ale jen v digitalizaci, ale bere ohledy na životní prostředí a snaží se dosáhnout
udržitelného rozvoje v obcích.
Naplněním této potřeby dojde k zajištění digitalizace veřejné správy v území a také podpoře
udržitelného rozvoje v území, čímž se zvýší kvalita a komfort života obyvatel MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do eGovernmentu
Zajištění udržitelného rozvoje v obcích
Potřeba investic do obnovitelných zdrojů
Potřeba investic vedoucí ke snížení energetické náročnosti

Rozvojová potřeba F. „Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče“
Nabídka zdravotních a s tím souvisejících sociálních služeb v území působnosti MAS je relativně
omezená, byť se v území nachází početná a relativně rozmanitá škála cílových skupin. V území se
dokonce nevyskytuje žádné sídlo ani žádná provozovna sociální služby. Potřeba je v oblasti
investic do infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, tak také na zajištění financování jejich
provozu. Zdravotní péče je poskytována pouze v části obcí v území, které tak jsou přirozenými
spádovými obcemi pro další obce v okolí. Bohužel dostupnost zařízení poskytujících komplexní
zdravotní péči je pro dané území velmi problematická, hlavně z důvodu nedostatečné dopravní
dostupnosti.
Naplnění dané potřeby napomůže zlepšit dostupnost potřebných zdravotních služeb pro
obyvatele a zvýší kvalitu života obyvatel.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do zajištění dostupnosti zdravotní péče
Potřeba investic do zdravotních zařízení na jejich modernizaci

Rozvojová potřeba G. „Zabezpečení kulturního dědictví a udržitelný cestovní ruch“
Tato potřeba souvisí s udržením kulturního dědictví v území a jeho možné využití ve smyslu
podpory cestovního ruchu území. Pro podporu udržitelného cestovního ruchu je důležité
zbudovat a podpořit infrastrukturu pro cestovní ruch, bez které jej není možné zajistit. Tato
potřeba je tak odvislá od získání finančních prostředků, jak na zabezpečení kulturního dědictví,
tak i na zajištění udržitelného cestovního ruchu. Mimo finančních prostředků je také důležitá
potřeba a podpora zapojení místních obyvatel a spolků do realizace aktivit směřujících
k udržitelnému cestovnímu ruchu, ale také zabezpečení kulturního dědictví, jelikož místní
kulturní památky mají právě pro místní obyvatele určitý význam a důležitost.
Naplnění dané potřeby zajistí zabezpečení místního kulturního dědictví a pomůže rozvinout
udržitelný cestovní ruch v oblasti MAS.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba investic do kulturního dědictví
Potřeba investic do infrastruktury pro cestovní ruch
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Rozvojová potřeba H. „Zabezpečení podpory malých a středních podniků včetně
zemědělských subjektů“
Potřeba zabezpečení podpory malých a středních podniků v oblasti působnosti MAS vychází
z podpory zajištění pracovních míst v území. Podpora by taktéž měla být zaměřena na malé
a střední zemědělské subjekty, které o krajinu, respektive půdu, pečují s větším ohledem na
udržitelnost území a půdního fondu. Malé a zejména pak místní zemědělské subjekty se zaměřují
více na ekologické a udržitelné zemědělství než větší zemědělské společnosti, které směřují
k větším ziskům ze zemědělských pozemků a nemají vztah k dané lokalitě.
Dílčí potřeby:
-

Potřeba podpory malých a středních podniků
Potřeba investic do techniky malých a středních zemědělských podniků

Strana 32

Tabulka 17 Identifikované rozvojové potřeby a stanovené specifické cíle

LOGICKÝ RÁMEC→ identifikovaná Rozvojová potřeba → stanovené specifické cíle

Specifický cíl 2.1:
A: Zvýšení bezpečnosti dopravy

Zlepšení dopravní infrastruktury

Rozvojová potřeba území MAS Mezihrady
pro střednědobý horizont 2021 - 2027

uvnitř i vně obcí

B: Zkvalitnění vodohospodářství,
odpadového hospodářství a technické
infrastruktury

C: Zajištění dostupnosti „kvalitního“
vzdělávání

D: Zajištění možností komunitního
setkávání a rozvoje spolkové činnosti

Specifický cíl 2.2:

Specifický cíl 2.3:

Trvalý rozvoj technické infrastruktury

Zkvalitnění životního prostředí v obcích

Specifický cíl 2.4:
Kvalitní podmínky pro vzdělávání
v obcích

Specifický cíl 1.1:
Zlepšení komunitní infrastruktury
v obcích

Specifický cíl 1.2:
E: Směřování ke „smart“ obcím

Digitalizace fungování obcí vůči
veřejnosti
Specifický cíl 2.5:

F: Zlepšení kvality, dostupnosti a
rozsahu poskytované zdravotní péče

G: Zabezpečení kulturního dědictví a
udržitelný cestovní ruch

H: Zabezpečení podpory malých a
středních podniků včetně
zemědělských subjektů

Kvalitní a dostupné sociální a zdravotní
služby, zdravý životní styl pro
obyvatele území
Specifický cíl 2.6:
Zabezpečit kulturní dědictví a
udržitelný cestovní ruch

Specifický cíl 1.3:
Zlepšení podmínek pro podnikání
v území
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3. Strategická část
3.1 Strategický rámec
3.1.1 Vize
V rámci tvorby CLLD území MAS Mezi Hrady, z. s. byla pro období 2021 až 2027 stanovena
následující vize:
„MAS Mezi Hrady, z. s. je územím, které odpovídá potřebám populace v dané oblasti, a to díky
dostačující infrastruktuře a vybavenosti jednotlivých obcí, kvalitnímu životnímu prostředí a
zázemí, které umožňuje kvalitní komunitní rozvoj a spolupráci veřejného a soukromého
sektoru.“
3.1.2 Strategické cíle
Strategický cíl 1 Udržení obyvatel v území
-

indikátory: počet obyvatel v území; počet vybudovaných komunitních center, počet obcí
se zajištěným eGovernmentem; počet podpořených malých a středních podniků včetně
zemědělských subjektů.

Strategický cíl 2 Zvýšení kvality života v obcích v území
-

indikátory: počet km opravených komunikací; počet m nových chodníků; počet
vybudovaných kanalizačních přípojek; počet vybudovaných/rekonstruovaných sběrných
dvorů/sběrných míst; počet m2 revitalizovaných a regenerovaných území obce; hodnota
kapacit MŠ a ZŠ; hodnota kapacit míst pro sociální služby; počet revitalizovaných
kulturních památek; počet nově vybudovaných prvků infrastruktury sloužících pro
cestovní ruch.
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce
Tabulka 18 Specifické cíle a opatření Strategického rámce včetně rozvojových potřeb

Strana 35

Logický rámec v úvodu kapitoly schematicky demonstruje základní hierarchii vazby stanovených
specifických cílů pro Strategii MAS Mezi Hrady 2021+, tj. dále uvedené specifické cíle navazují na
strategické cíle CLLD, které byly stanoveny takto:
-

Strategický cíl 1: Udržení obyvatel v území
Strategický cíl 2: Zvýšení kvality života v obcích v území

Pro naplnění specifických cílů, které spadají pod jednotlivé strategické cíle, slouží uvedená
opatření u každého specifického cíle.
Strategický cíl 1: Udržení obyvatel v území
Strategický cíl 1 má vazby na Rozvojovou potřebu:
-

D: Zajištění možností komunitního setkávání a rozvojové spolkové činnosti
E: Směřování ke „Smart“ obcím
H: Zabezpečení podpory malých a středních podniků včetně zemědělských subjektů

V rámci tohoto strategického cíle byly navrženy následující specifické cíle, u kterých jsou uvedeny
vazby na konkrétní rozvojovou potřebu.
Specifický cíl 1.1: Zlepšení komunitní infrastruktury v obcích
-

specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu D. Zajištění možností komunitního
setkávání a rozvoje spolkové činnosti
stanovená opatření:
o Opatření 1.1.1: Budování komunitních center – výstavba nové či rekonstrukce
stávající budovy pro pořádání kulturních akcí v obci či k využití spolkové činnosti
▪ Opatření je zaměřeno na budování komunitních center, a to za účelem
možnosti setkávání obyvatel v jednotlivých obcích, ale také za účelem
pořádání kulturních akcí nebo také k využití spolkové činnosti.
o Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.)
▪ Opatření se zaměřuje na venkovní prostory uvnitř obcí a jejich renovaci či
revitalizaci tak, aby venkovní prostory zejména v centrech obcí plnily svou
funkci klidových a relaxačních zón.
o Opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť
▪ Opatření zaměřené na budování a renovaci dětských hřišť a ostatních
sportovišť v mnoha případech přímo souvisí s opatřením 1.1.2, jelikož
dětská hřiště a sportoviště často přímo navazují na parky či podobné
venkovní prostory či jsou přímo jejich součástí a doplňují tak relaxační
funkci renovovaných venkovních prostor.
o Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty)
▪ Opatření zaměřené na rozvíjení Smart řešení souvisí zejména
s předpokládaným technickým rozvojem IT, umělých inteligencí atd.
o Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi
▪ Opatření je zaměřené na pořádání společných festivalů, kulturních
a sportovních akcí, ale také na realizaci společných projektů zasahujících
do různých katastrů, aby na sebe jednotlivé projekty navazovaly.

Specifický cíl 1.2: Digitalizace fungování obcí vůči veřejnosti
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu E. Směřování ke „Smart“ obcím
- stanovená opatření:
o Opatření 1.2.1: Zajištění eGovernmentu
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▪

Opatření je zaměřené na zajištění eGovernmentu v obcích, kde ještě není
zajištěn, a to zejména na sílící tlak na možnost dálkového přístupu k řešení
různých životních situací.

Specifický cíl 1.3: Zlepšení podmínek pro podnikání v území
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu H: Zabezpečení podpory malých
a středních podniků včetně zemědělských subjektů
- stanovená opatření:
o Opatření 1.3.1. Zajištění podpory malých a středních podniků
▪ Opatření je zaměřené na zajištění podpory malých a středních podniků,
a to jak ve formě investičních i neinvestičních prostředků tak, aby mohly
nadále rozvíjet svou činnost v území.
o Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků
▪ Opatření je zaměřeno na zajištění investičních prostředků na podporu
malých zemědělských podniků, které nemají možnost čerpat
z celostátních dotačních programů, čímž by rozvinuly svou činnost
v území.
Strategický cíl 2: Zvýšení kvality života v obcích v území
Strategický cíl 2 má vazby na Rozvojovou potřebu:
-

A: Zvýšení bezpečnosti dopravy
B: Zkvalitnění vodohospodářství, odpadového hospodářství a technické infrastruktury
C: Zajištění dostupnosti „kvalitního“ vzdělávání
F: Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu poskytované zdravotní péče
G: Zabezpečení kulturního dědictví a udržitelný cestovní ruch

V rámci tohoto strategického cíle byly navrženy následující specifické cíle, u kterých je vždy
uvedena vazba na konkrétní rozvojovou potřebu, která se pak vztahuje i k uvedeným opatřením.
Specifický cíl 2.1: Zlepšení dopravní infrastruktury uvnitř i vně obcí
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu A. Zvýšení bezpečnosti dopravy
- stanovená opatření:
o Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí
▪ Opatření se zaměřuje na rekonstrukce komunikací uvnitř obcí, které jsou
v rámci území v některých obcích ve velmi špatném technickém stavu.
o Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest
▪ Opatření se zaměřuje na budování chodníků a přístupových cest v obcích,
jelikož v části obcí v území nejsou pro chodce zajištěny dostatečné
podmínky pro jejich bezpečný pohyb v rámci silničního provozu uvnitř
obcí.
o Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného
přístupu (značené přechody, bezbariérovost apod.)
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění bezpečného přístupu k zastávkám
autobusové dopravy, a to s důrazem na zajištění bezpečného přecházení
komunikací k zastávkám (například formou značených přechodů
v nebezpečných místech), jelikož zastávky jsou místa se zvýšenou
koncentrací chodců a školáků.
o Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi
▪ Opatření se vztahuje na zajištění rekonstrukcí dopravní infrastruktury
mezi jednotlivými obcemi v území a jejich napojení na spádová města
Beroun či Kladno, a to včetně dopravního značení.
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o

o

o

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi
▪ Opatření se vztahuje na budování cyklostezek mezi obcemi, a to zejména
mezi těmi, kde dochází ke zvýšené migraci mezi jednotlivými obcemi
související se zajištěním vzdělávání či dojezdu do zaměstnání.
Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných
místech hlavní komunikace
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění větší bezpečnosti na
kritických/nebezpečných místech na hlavních komunikacích v území
formou zajištění bezpečnostních prvků jako je například dopravní značení.
Opatření 2.1.7: Regionální mobilita
▪ Opatření se zaměřuje na podporu a implementaci moderních forem
mobility, a to jak pro občany ve vztahu k nejbližším městům
a zaměstnaneckým příležitostem, tak ke zlepšení možností pro pohyb
mezi obcemi v rámci turistiky.

Specifický cíl 2.2: Trvalý rozvoj technické infrastruktury
- specifický cíl je navázán na Rozvojovou potřebu – B: Zkvalitnění vodohospodářství,
odpadového hospodářství a technické infrastruktury
- stanovená opatření:
o Opatření 2.2.1: Budování kanalizace v obcích a kanalizačních přípojek
▪ Opatření je zaměřeno na budování kanalizace a souvisejících kanalizačních
přípojek, a to zejména v obcích, kde kanalizace ještě není vybudována,
čímž by se zvýšil komfort obyvatel daných obcí.
o Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů
▪ Opatření je zaměřeno na posílení vodních zdrojů obecních vodovodů, a to
zejména s ohledem na změnu klimatických podmínek v posledních letech
(dlouhá období bez srážek; přívalové deště, které krajina není schopna
zadržet), s čímž souvisí pokles spodních vod a také možné omezení
vodních zdrojů pro obecní vodovody.
o Opatření 2.2.3: Modernizace veřejného osvětlení a budování veřejného osvětlení
na solární energii
▪ Opatření se zaměřuje na budování a modernizaci veřejného osvětlení, a to
za účelem zvýšení bezpečnosti v obcích v nočních hodinách, ale také za
účelem finančních úspor v případě využití LED či solární energie.
o Opatření 2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění dokumentů územního rozvoje, a to
zejména s ohledem na plánování strategického a územního rozvoje
jednotlivých obcí.
Specifický cíl 2.3: Zkvalitnění životního prostředí v obcích
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu B. Zkvalitnění vodohospodářství,
odpadového hospodářství a technické infrastruktury
- stanovená opatření:
o Opatření 2.3.1: Budování vlastních sběrných dvorů/sběrných míst
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních sběrných dvorů/sběrných
míst za účelem zajištění kvalitního životního prostředí v obcích a jejich
okolí, zamezení černých skládek, ale také dodržování čistoty v obcích a
zajištění určitého životního komfortu pro občany obcí.
o Opatření 2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách
▪ Opatření se zaměřuje na výměnu zdrojů tepla ve veřejných budovách, a to
za účelem zlepšení kvality ovzduší zejména v topné sezóně, kdy
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o

o

o

o

spalováním tuhých paliv dochází právě k jeho znečištění zplodinami.
Výměna zdrojů tepla bude mít taktéž vliv na snížení nákladů obcí na
vytápění těchto budov.
Opatření 2.3.3: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace úložných
míst a souvisejícího mobiliáře
▪ Opatření se zaměřuje na zkvalitnění odpadového hospodářství ve smyslu
modernizace prostor určených pro ukládání odpadu a zajištění nového
mobiliáře, a to za účelem zajištění kvalitnějšího životního prostředí
a čistoty v obcích.
Opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody
v krajině, odpady)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci a regeneraci území obcí v souladu
s územním plánováním a rozvojem obcí, za účelem zajištění dostatečného
množství klidových zón v rámci intravilánu obcí.
Opatření 2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty), EVVO, VUR
▪ Opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích a to se zaměřením
na zkvalitnění životního prostředí a souvislosti s předpokládaným dalším
rozvojem Smart řešení v této oblasti.
Opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území
▪ Opatření se zaměřuje na ochranu vod a zadržování vody v krajině, a to za
pomoci dotačních titulů.

Specifický cíl 2.4: Kvalitní podmínky pro vzdělávání v obcích
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu C. Zajištění dostupnosti „kvalitního“
vzdělávání
- stanovená opatření:
o Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních kapacit MŠ tak, aby byla
zajištěna docházka do MŠ pro děti v dané obci, čímž dojde ke zvýšení
komfortu života obyvatel obce.
o Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ
▪ Opatření se zaměřuje na budování vlastních kapacit ZŠ tak, aby byla
zajištěna povinná školní docházka do ZŠ pro děti v dané obci, čímž dojde
ke zvýšení komfortu života obyvatel obce.
o Opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících
vlastních školských zařízení v obci
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění dopravní dostupnosti vzdělávání
v obcích, kde budování kapacit MŠ či ZŠ není vzhledem k velikosti obce
a počtu obyvatel z ekonomických důvodů udržitelné.
o Opatření 2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ, včetně doplňkové
infrastruktury (modernizace prostor, stavební a technické úpravy, budování
odborných učeben, školní kuchyně a jídelny)
▪ Opatření se zaměřuje na rekonstrukce prostor MŠ a ZŠ za účelem vytvoření
moderních prostor pro zajištění kvalitní výuky a zlepšení školního
prostředí.
o Opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity
při ZŠ (sportoviště, knihovny, aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na budování vnitřních a venkovních prostor pro
komunitní aktivity při ZŠ, které budou moci být využity taktéž k
neformálnímu vzdělávání mimo školní výuku či volný čas dětí, jelikož
v rámci dotčených obcí není dostatečná kapacita takovýchto prostor.
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Specifický cíl 2.5: Kvalitní a dostupné sociální a zdravotní služby, zdravý životní styl pro obyvatele
území
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu F: Zlepšení kvality, dostupnosti a rozsahu
poskytované zdravotní péče
- stanovená opatření:
o Opatření 2.5.1: Budování infrastruktury sociálních/zdravotních služeb
▪ Opatření se zaměřuje na zajištění efektivního systému poskytování
sociálních služeb v podmínkách území MAS a reaguje na předpokládané
sociodemografické změny ve společnosti a potřeby různých cílových
skupin.
Specifický cíl 2.6: Zabezpečit kulturní dědictví a udržitelný cestovní ruch
- specifický cíl navázán na Rozvojovou potřebu G: Zabezpečení kulturního dědictví
a udržitelný cestovní ruch
- stanovená opatření:
o Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické
zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci kulturních památek v území a jejich
souvisejícího zázemí ve smyslu zlepšení technického stavu a estetického
vzhledu památek za účelem udržitelnosti cestovního ruchu v území.
o Opatření 2.6.2: Revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.)
▪ Opatření se zaměřuje na revitalizaci obecních knihoven a muzeí za účelem
zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo a také pro zajištění dostatečných
a zajímavých cílů cestovního ruchu.
o Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj
nových forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace
doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení,
informační centra)
▪ Opatření se zaměřuje na zkvalitnění infrastruktury sloužící cestovnímu
ruchu a podporu i rozvoj nových forem cestovního ruchu.
o Opatření 2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty)
▪ Opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích a to se zaměřením
na zkvalitnění kulturního dědictví a cestovního ruchu v souvislosti
s předpokládaným dalším rozvojem Smart řešení v této oblasti.
o Opatření 2.6.5: Budovat PR regionu jako celku a jednotlivých lokalit
▪ Opatření se zaměřuje na propagaci regionu jako celku, tak také na
jednotlivé lokality s cílem dosažení vyšší návštěvnosti, čímž dojde
k posílení lokálních podnikatelů a bude docíleno tlaku na zlepšení
infrastruktury.
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Tabulka 19 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD

Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce
1.1.1: Budování komunitních center –
výstavba nové či rekonstrukce stávající
budovy pro pořádání kulturních akcí v
obci či k využití spolkové činnosti

Počet obyvatel v území
Počet vybudovaných komunitních
center
1. Udržení obyvatel v území

Počet spoluprací mezi obcemi
Počet obcí se zajištěným
eGovernmentem
Počet podpořených malých a
středních podniků včetně
zemědělských subjektů

1.1:
Zlepšení
infrastruktury v obcích

1.1.2: Revitalizace venkovních prostor
komunitní (parky apod.)
1.1.3: Budování a renovace dětských
hřišť, ostatních sportovišť
1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty)
1.1.5 Spolupráce mezi obcemi

1.2: Digitalizace fungování obcí vůči
1.2.1: Zajištění eGovernmentu
veřejnosti
1.3.1. Zajištění podpory malých a
1.3: Zlepšení podmínek pro podnikání středních podniků
v území
1.3.2. Zajištění investic do malých
zemědělských podniků

Počet km opravených komunikací
2. Zvýšení kvality života Počet m nových chodníků
v obcích v území
Počet vybudovaných
kanalizačních přípojek

2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř
obcí
2.1: Zlepšení dopravní infrastruktury 2.1.2:
Budování
uvnitř i vně obcí
přístupových cest

chodníků

a

2.1.3:
Rekonstrukce
zastávek
autobusové dopravy včetně bezpečného
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

Počet
vybudovaných/rekonstruovaných
sběrných dvorů/ sběrných míst

přístupu
(značené
bezbariérovost apod.)
2.1.4: Rekonstrukce dopravní
infrastruktury mezi obcemi

Počet m2 revitalizovaných a
regenerovaných území obce

2.1.5: Budování
obcemi

Hodnota kapacit MŠ
Hodnota kapacit ZŠ

cyklostezek

mezi

2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na
kritických/nebezpečných
místech
hlavní komunikace

Hodnota kapacit míst pro sociální
služby

2.1.7: Regionální mobilita

Počet revitalizovaných kulturních
památek

2.2.1: Budování kanalizace v obcích a
kanalizačních přípojek

Počet nově vybudovaných prvků
infrastruktury sloužících pro
cestovní ruch
Počet podpořených projektů na
zkvalitnění životního prostředí

přechody,

2.2:
Trvalý
infrastruktury

rozvoj

technické

2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních
vodovodů
2.2.3: Modernizace veřejného osvětlení
a budování veřejného osvětlení na
solární energii
2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje

2.3.1: Budování vlastních sběrných
2.3: Zkvalitnění životního prostředí v dvorů
obcích
2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných
budovách
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce
2.3.3: Zkvalitnit systém nakládání s
odpady, včetně renovace úložných míst
a souvisejícího mobiliáře
2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území
obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady)
2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové,
inovativní,
motivační
projekty), EVVO, VUR
2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku
na úrovni celého území
2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ
2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ
2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti k
vzdělávání v případě chybějících
vlastních školských zařízení v obci

2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor
2.4: Kvalitní podmínky pro vzdělávání
MŠ
a
ZŠ,
včetně
doplňkové
v obcích
infrastruktury (modernizace prostor,
stavební a technické úpravy, budování
odborných učeben, školní kuchyně a
jídelny)
2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního
zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.)
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Strategický cíl

Indikátor strategického cíle

Specifické cíle

Opatření Strategického rámce

2.5: Kvalitní a dostupné sociální a
2.5.1:
Budování
infrastruktury
zdravotní služby, zdravý životní styl
sociálních/zdravotních služeb
pro obyvatele území
2.6.1: Revitalizace kulturních památek a
souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.)
2.6.2: Revitalizace obecních knihoven a
muzeí (technické zázemí, expozice,
parky,
parkoviště,
zařízení
pro
digitalizace a aplikační SW aj.)
2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury
2.6: Zabezpečit kulturní dědictví a
cestovního ruchu a podpořit rozvoj
udržitelný cestovní ruch
nových forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a revitalizace
doprovodné
infrastruktury
(např.
odpočívadla,
parkoviště,
sociální
zařízení, informační centra)
2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích
(klíčové, inovativní, motivační projekty)
2.6.5: Budovat PR regionu jako celku a
jednotlivých lokalit
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
V rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ spadá téměř celé území MAS Mezi Hrady, z. s. do
Pražské metropolitní oblasti. Do Pražské metropolitní oblasti nenáleží pouze území obcí Broumy,
Hředle a Kublov. Všechny obce v území pak spadají pod regionální centra vyššího (Beroun,
Kladno) či nižšího řádu (Hořovice).
V níže uvedené tabulce je uvedena vazba jednotlivých opatření na Specifické cíle SRR ČR 21+, čímž
bude SRR ČR 21+ naplňována.
Tabulka 8 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

1.1.1: Budování komunitních
center – výstavba nové či
rekonstrukce
stávající
budovy
pro
pořádání
kulturních akcí v obci či k
využití spolkové činnosti

1.1: Zlepšení komunitní
infrastruktury v obcích

Specifický cíl SRR ČR 21+

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

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
1.1.2:
Revitalizace
obce a stabilizovat dlouhodobé
venkovních prostor (parky
využívání krajiny a zamezit její
apod.)
degradaci
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
1.1.3: Budování a renovace
obce a stabilizovat dlouhodobé
dětských hřišť, ostatních
využívání krajiny a zamezit její
sportovišť
degradaci
1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
obcích (klíčové, inovativní, ČR 21+
motivační projekty)
1.1.5:
Spolupráce
obcemi

1.2: Digitalizace
fungování obcí vůči
veřejnosti

1.3: Zlepšení podmínek
pro podnikání v území

mezi Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
ČR 21+

1.2.1: Zajištění eGovermentu

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
ČR 21+

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

Strana 45

Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky
pro
diverzifikaci
ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a
1.3.2: Zajištění investic do využití jejich potenciálu a podpořit
malých
zemědělských propojení podnikatelských subjektů
ve vztahu k potřebám trhu práce
podniků
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
2.1.1:Rekonstrukce
komunikací uvnitř obcí

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.2: Budování chodníků a Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
přístupových cest
dostupnost v rámci regionů.

2.1.3: Rekonstrukce zastávek
autobusové dopravy včetně
bezpečného
přístupu
(značené
přechody,
bezbariérovost apod.)

2.1: Zlepšení dopravní
infrastruktury uvnitř i
vně obcí

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými
středoevropskými
centry osídlení, posílit kvalitní
dopravní spojení mezi metropolemi
a
jejich
zázemím,
zvyšovat
atraktivitu jiných způsobů dopravy
než
individuální
automobilové
dopravy a zlepšovat propojení
různých módů dopravy.
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.

2.1.4:Rekonstrukce
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dopravní
infrastruktury dostupnost v rámci regionů.
mezi obcemi
2.1.5: Budování cyklostezek Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
mezi obcemi
dostupnost v rámci regionů.
2.1.6:Zřízení bezpečnostních Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
prvků
na dostupnost v rámci regionů.
kritických/nebezpečných
místech hlavní komunikace

2.1.7: Regionální mobilita

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými
středoevropskými
centry osídlení, posílit kvalitní
dopravní spojení mezi metropolemi
a
jejich
zázemím,
zvyšovat
atraktivitu jiných způsobů dopravy
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

než
individuální
automobilové
dopravy a zlepšovat propojení
různých módů dopravy.
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
2.2.1: Budování kanalizace v
obce a stabilizovat dlouhodobé
obcích
a
kanalizačních
využívání krajiny a zamezit její
přípojek
degradaci.
2.2: Trvalý rozvoj
technické
infrastruktury

2.2.2:
Posílení
vodního Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
zdroje obecních vodovodů
ČR 21+
2.2.3:
Modernizace
veřejného
osvětlení
a
budování
veřejného
osvětlení na solární energii

Specifický
cíl
3.5:
Umožnit
energetickou
transformaci
venkovského zázemí regionálních
center

2.2.4: Podpora pořizování a Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
uplatňování
dokumentů ČR 21+
územního rozvoje
2.3.1: Budování vlastních Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
sběrných dvorů/sběrných ČR 21+
míst
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
2.3.2: Výměna zdrojů tepla obce a stabilizovat dlouhodobé
ve veřejných budovách
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.

2.3: Zkvalitnění
životního prostředí v
obcích

2.3.3: Zkvalitnit systém Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
nakládání s odpady, včetně ČR 21+
renovace úložných míst a
souvisejícího mobiliáře
Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat
zastavěné území, omezit zastavování
volné krajiny vyvolávané růstem
metropolitních území, rozšiřovat a
2.3.4:
Revitalizovat
a propojovat plochy a hmoty zeleně v
a
zefektivnit
regenerovat území obcí intravilánech
hospodaření
s
vodou
a
energií v
(zeleň, zadržování vody v
metropolitních územích.
krajině, odpady)
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

2.3.5: Rozvíjet Smart řešení
v obcích (klíčové, inovativní,
motivační projekty), EVVO,
VUR

Specifický cíl SRR ČR 21+

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí
obce a stabilizovat dlouhodobé
využívání krajiny a zamezit její
degradaci.
Specifický
cíl
3.5:
Umožnit
energetickou
transformaci
venkovského zázemí regionálních
center

2.3.6: Rozvíjet
environmentální politiku na
úrovni celého území

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

2.4.1: Budování vlastních
kapacit MŠ

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

2.4.2: Budování vlastních
kapacit ZŠ

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

2.4: Kvalitní podmínky
pro vzdělávání v obcích

2.4.3: Podpora dopravní
dostupnosti k vzdělávání v
případě chybějících
vlastních školských zařízení
v obci

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní
spojení
mezi
metropolemi
a
významnými
středoevropskými
centry osídlení, posílit kvalitní
dopravní spojení mezi metropolemi
a
jejich
zázemím,
zvyšovat
atraktivitu jiných způsobů dopravy
než
individuální
automobilové
dopravy a zlepšovat propojení
různých módů dopravy.
Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní
dostupnost v rámci regionů.
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v
jejich venkovském zázemí s důrazem
na kulturní dědictví, péči o památky a
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit

2.5: Kvalitní a dostupné
sociální a zdravotní
služby, zdravý životní
styl pro obyvatele
území

2.6: Zabezpečit kulturní
dědictví a udržitelný
cestovní ruch

2.4.4: Rekonstrukce
stávajících prostor MŠ a ZŠ,
včetně doplňkové
infrastruktury (modernizace
prostor, stavební a
technické úpravy, budování
odborných učeben, školní
kuchyně a jídelny)

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

2.4.5: Vytvoření vnitřního i
venkovního zázemí pro
komunitní aktivity při ZŠ
(sportoviště, knihovny, aj.)

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

2.5.1: Budování
infrastruktury
sociálních/zdravotních
služeb

2.6.1: Revitalizace kulturních
památek a souvisejícího
zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště,
zařízení pro digitalizace a
aplikační SW aj.)

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou
vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti v jádrech metropolitních
oblastí, suburbiích i v širším zázemí a
omezit riziko vzniku sociální
polarizace a segregovaných či
vyloučených lokalit.
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v
jejich venkovském zázemí s důrazem
na kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky
pro
diverzifikaci
ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a
využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů
ve vztahu k potřebám trhu práce
Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
služeb v regionálních centrech i v
jejich venkovském zázemí s důrazem
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Specifický cíl
Strategického rámce
SCLLD

Opatření Strategického
rámce SCLLD

Specifický cíl SRR ČR 21+

na kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky
pro
diverzifikaci
ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a
využití jejich potenciálu a podpořit
2.6.2: Revitalizace obecních propojení podnikatelských subjektů
knihoven a muzeí (technické ve vztahu k potřebám trhu práce
zázemí, expozice, parky,
parkoviště, zařízení pro Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost
digitalizace a aplikační SW služeb v regionálních centrech i v
jejich venkovském zázemí s důrazem
aj.)
na kulturní dědictví, péči o památky a
místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a
existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit
2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury cestovního
ruchu a podpořit rozvoj
nových forem cestovního
ruchu – budování,
rekonstrukce a revitalizace
doprovodné infrastruktury
(např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení,
informační centra)

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

2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v Opatření nenaplňuje žádný SC SRR
obcích (klíčové, inovativní, ČR 21+
motivační projekty)

2.6.5: Budovat PR regionu

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné
podmínky
pro
diverzifikaci
ekonomické základny regionálních
center a jejich venkovského zázemí a
využití jejich potenciálu a podpořit
propojení podnikatelských subjektů
ve vztahu k potřebám trhu práce
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3.2.1 Soulad cílů Strategického rámce SCLLD s dalšími sektorovými a územně rozvojovými
strategickými dokumenty
Celý dokument Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021–2027 týkající se
území MAS Mezi Hrady, z. s. výchází ze strategických dokumentů na krajské, regionální a místní
úrovni.
•

Strategické dokumenty – krajská úroveň:
o Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve Středočeském kraji 20162020;
o Analýza potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání z 12. června 2019;
o Školská inkluzivní koncepce Středočeského kraje;
o Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti verze, leden 2016;
o Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

•

Strategické dokumenty – regionální úroveň:
o Strategie území správního obvodu ORP BEROUN v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a doprava
a dopravní obslužnost analyzující školství z roku 2013;
o Program rozvoje města Beroun na období 2018-2030;
o Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro území správního obvodu
s rozšířenou působností Beroun verze 2.0, VI. 2020;
o MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO – MAP II, 16.6.2020
o Strategický rámec MAP pro ORP Černošice, červen 2020
o Strategický rámec MAP pro ORP Kladno, Verze 8.0. - 22. 2. 2021, Aktualizace č.
7Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností
Beroun verze 7.0, VI. 2020;
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Jihozápad (zde
probíhá aktualizace na verzi 2021+);
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Mezi Hrady
(zde probíhá aktualizace na verzi 2021+);
o Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 „Via Carolina“ MAS
Karlštejnsko (zde probíhá aktualizace na verzi 2021+).

•

Strategické dokumenty – místní úroveň:
o Strategické plány obcí, kterou jsou do území MAS začleněny.

Tabulka 20 Soulad specifických cílů Strategického rámce SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s. s dalšími
sektorovými a územně rozvojovými dokumenty
Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

1.1: Zlepšení komunitní infrastruktury v
obcích

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Program rozvoje obce BROUMY:
Cíl: „Podpora spolkové činnosti” – Výstavba hasičské
zbrojnice a případné další financování potřeb pro
fungování SDH. Zajištění zázemí potřebného pro činnost
jednotlivých spolků.
Cíl: „Oprava obecního majetku“ – Investice do obecního
majetku.
Strategický rozvojový plán obce Hředle:
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Priorita č. 1 – Infrastruktura a rozvoj obce – Podpora
spolkové činnosti.
Priorita č. 4 – Životní prostředí – Zajištění míst pasivního
odpočinku v obci.
Plán rozvoje obce Hudlice:
Zajištění analýzy potřeby rozšíření zájmových aktivit
v obci. Obnova původních cest v okolí obce s možností
realizace naučné stezky. Zajištění analýzy potřeby
rozšíření sportovních aktivit a dětských hřišť v obci.
Komunitní centrum – využití prostor pro pohybové a
sportovní aktivity. Rekonstrukce dětského hřiště u kostela.
Rekonstrukce sálu býv. hostince (komunitní centrum.
Vytvoření vize využití bývalého hostince na 10 let. Analýza
potřeby rozšíření mobiliáře obce. Modernizace webových
stránek obce. Definice možností zapojení moderních
technologií. Popis stavu zeleně v obci a plán na její obnovu.
Výsadba zeleně podél místních komunikací.
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
4. Oblast zlepšení komunikace a soudržnosti, spolupráce s
ostatními obcemi – Posílení spolupráce mezi obcemi.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
5.
Revitalizace veřejného prostranství – Revitalizace
návsi, úprava veřejného prostranství.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Obec jako prostor” – Revitalizace veřejných prostor.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Vybavenost obce” – Budování hřiště.
Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Zlepšování vzhledu obce a péče o životní prostředí“ Revitalizace veřejných prostranství. Majetek obce.
Cíl: „Zlepšení kvality života v obci, péče o občany“ Vybudování sociálního bydlení včetně pořízení vhodné
nemovitosti, Vybudování Domu pro seniory, seniorského
bydlení včetně pořízení vhodné nemovitosti, Péče o dětská
hřiště.
Program rozvoje obce Trubín:
Cíl: „Zlepšování vzhledu obce“ – Revitalizace veřejných
prostranství. Technické vybavení v dostatečné kvalitě a
množství pro průběžnou údržbu veřejné zeleně a majetku
obce.
Cíl: „Podpora volnočasových aktivit pro všechny věkové
kategorie v obci“ – Realizace vhodného místa pro setkávání
občanů a pořádání volnočasových aktivit. Zajištění
odpovídajících prostor pro sportovní využití obyvatel
obce. Podpora místních spolků.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: G – Zájmové aktivity – Rozvíjet spolkovou
a sportovní činnost, podporovat volnočasovou aktivitu
obyvatel i aktivizaci seniorů.
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

1.3: Zlepšení podmínek pro podnikání v
území

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
3. Oblast zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření
nových pracovních míst – Zajištění příznivého
podnikatelského prostředí, podpora ekonomických aktivit.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: B – Ekonomika a zaměstnanost –
Vyhledávat příležitosti pro podporu místní ekonomiky.
Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti
verze, leden 2016:
Opatření 1.1.1: Výstavba a modernizace terminálů veřejné
dopravy a systémy pro přestup na veřejnou dopravu v
zázemí Prahy – Zajištění regionální mobility.
Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti
verze, leden 2016:
Opatření 1.2.1: Zavádění a modernizace inteligentních
dopravních systémů a dopravní telematiky – Zajištění
regionální mobility.
Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti
verze, leden 2016:
Opatření 1.4.1: Budování infrastruktury pro cyklistickou
dopravu – Budování cyklostezek mezi obcemi.

2.1: Zlepšení dopravní infrastruktury
uvnitř i vně obcí

Program rozvoje obce BĚLEČ:
Cíl: „PC2 Územní rozvoj a dopravní infrastruktura” –
Rekonstrukce místních komunikací, vybudování chodníků
a zajištění bezpečnosti při průjezdu obcí.
Program rozvoje obce BROUMY:
Cíl: „Zlepšování stavu dopravní infrastruktury v obci.” –
Opravy místních komunikací, včetně souvisejících prvků
dopravní infrastruktury (veřejné osvětlení apod.).
Výstavba a rekonstrukce chodníků. Zajištění dostatku
parkovacích míst v obci.
Strategický rozvojový plán obce Hředle:
Priorita č. 1 – Infrastruktura a rozvoj obce – Budování a
obnova místních komunikací, chodníků a cyklostezek,
vybudování autobusové zastávky.
Plán rozvoje obce Hudlice:
Vypracování konceptu postupné obnovy a výstavby
pozemních komunikací. Vypracovat návrh plánu
provozních prohlídek komunikací. Zpracování dílčích
záměrů oprav a výstavby komunikací pro rok 2021.
Vytipování dopravně nebezpečných míst v obci.
monitorování překážek v zimní údržbě obce.
Identifikace dopravně nebezpečných míst v obci. Návrh
systému a doplnění dopravního značení v obci. Omezení
rychlosti v oblastech se zvýšeným pohybem osob.
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
1.Oblast dobudování nezbytné technické infrastruktury –
Budování sítě místních komunikací, budování chodníků.
Strategický rozvojový plán obce Nenačovice:
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Priorita č. 4 – Navýšení bezpečnosti v obci – Budování
chodníků a místních komunikací.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
4. Výstavba a rekonstrukce veřejných komunikací – Oprava
místních komunikací, úprava autobusové zastávky.
Strategický rozvojový plán obce Nový Jáchymov:
Priorita č. 2 - Bezpečnost pro chodce a rekonstrukce
komunikací – Rekonstrukce místních komunikací,
budování chodníků.
Strategický rozvojový plán obce SVÁROV:
Programový cíl: D – Dopravní obslužnost – Udržovat
dopravní obslužnost veřejné hromadné dopravy a
zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Infrastruktura” – Budování chodníků, vybudování
kanalizační sítě.
Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Zlepšování stavu infrastruktury v obci“ - Zvyšování
kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury v obci.
Program rozvoje obce TRUBÍN:
Cíl: „Rekonstrukce a dostavba technické a dopravní
infrastruktury v obci” – Zabezpečení dostatečných zdrojů
vody pro předcházení požárů. Kvalitní a bezpečné zajištění
dopravní infrastruktury v obci.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: D – Dopravní obslužnost – Udržovat
dopravní obslužnost veřejné hromadné dopravy a
zlepšovat stav komunikací ve vlastnictví obce.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: H – Bezpečnost – Zajistit zvýšenou
bezpečnost silničního provozu a prosazovat postih veškeré
přestupkové činnosti.
Program rozvoje obce BĚLEČ:
Cíl: „PC1 Životní prostředí a infrastruktura” – Dobudování
vodovodní sítě.

2.2: Trvalý rozvoj technické infrastruktury

Strategický rozvojový plán obce Hředle:
Priorita č. 1 – Infrastruktura a rozvoj obce – Budování
vodovodní sítě, posílení vodního zdroje, budování
kanalizace a veřejného osvětlení.
Plán rozvoje obce Hudlice:
Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci, pasport
veřejného osvětlení. Zajištění aktualizace pasportu
osvětlení. Zpracování dílčích záměrů doplnění osvětlení
v obci. Navržení konceptu pasportizace sítě dešťové
kanalizace.
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
1.Oblast dobudování nezbytné technické infrastruktury –
Budování veřejného osvětlení, budování posílení obecního
vodního zdroje, modernizace veřejného osvětlení.
Strategický rozvojový plán obce Nenačovice:
Priorita č. 1 – Technická infrastruktura – Vybudování
veřejného vodovodu, rekonstrukce kanalizace.
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

2.3: Zkvalitnění životního prostředí v
obcích

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Strategický rozvojový plán obce Nenačovice:
Priorita č. 3 – Veřejné osvětlení – Budování veřejného
osvětlení.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
6.Veřejná a technická vybavenost obcí – Rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
9.Kanalizace – Budování kanalizace.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
10.Vodovod – Oprava a rozšíření vodovodu.
Strategický rozvojový plán obce Nový Jáchymov:
Priorita č. 3 - Rekonstrukce a budování vodovodu a
dešťové kanalizace – Budování dešťové kanalizace,
výstavba vodovodu a vodojemu.
Strategický rozvojový plán obce Nový Jáchymov:
Priorita č. 4 – Veřejné osvětlení – Budování veřejného
osvětlení v obci.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Infrastruktura” – Budování kanalizační sítě.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Obec jako prostor” – Rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Zlepšování stavu infrastruktury v obci“ - Doplnění
chybějících inženýrských sítí – vodovodních řadů,
kanalizačních řadů, rozvodů plynu (ve stávajících
komunikacích v obci).
Cíl: „Zlepšování vzhledu obce a péče o životní prostředí“ –
Územní plán.
Program rozvoje obce TRUBÍN:
Cíl: „Dobudovat a zkvalitnit veřejnou infrastrukturu v obci”
– Budování veřejného osvětlení a inženýrských sítí.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: A – Vybavenost – Budování technické
infrastruktury a občanské vybavenosti.
Program rozvoje obce BĚLEČ:
Cíl: „PC1 Životní prostředí a infrastruktura” – Vybudování
sběrného dvora, revitalizace zeleně v intravilánu obce.
Program rozvoje obce BROUMY:
Cíl: „Zlepšování vzhledu obce” – Revitalizace zeleně
veřejných prostranství.
Program rozvoje obce Hudlice:
Zajištění analýzy odpadového hospodářství. Stanovení
postupu dílčích kroků. Informace o druzích odpadů, jejich
třídění a způsobu recyklace. Popis stavu zeleně v obci a
plán na její obnovu. Výsadba zeleně podél místních
komunikací. Navržení konceptu pasportizace sítě dešťové
kanalizace.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
15. Sběrný dvůr – Vybudování sběrného dvora v obci.
Strategický rozvojový plán obce SVÁROV:
Programový cíl: E-Životní prostředí.
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

2.4: Kvalitní podmínky pro vzdělávání v
obcích

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Dále zlepšovat kvalitu vzduchu, vyřešit problém se
znečištěnou vodou ve Svárovském rybníku a rozšiřovat
veřejnou zeleň
Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Zlepšování vzhledu obce a péče o životní prostředí.“ –
Opatření pro jímání, zadržování povrchových vod a
souvisejících úprav. Opatření pro lokální úseky na ochranu
nemovitostí sousedících s obecními komunikacemi či
veřejným prostranstvím proti přívalovým dešťům. Řešení
odvodu srážkových vod z komunikací.
Cíl: „Odpadové hospodářství“ – Využívání nových
technologií v odpadovém hospodaření, nákup techniky,
nákup velkokapacitních kontejnerů.
Program rozvoje obce Trubín:
Cíl: „Péče o krajinu a zdravé životního prostředí v obci“ –
Realizace odpovídajícího počtu tříděného odpadu k počtu
obyvatel obce. Péče o nezastavěné území obce (likvidace
černých skládek, mobilizace obyvatelstva k pomoci sběru
odpadků v krajině, osvěta obyvatelstva – např. pálení
odpadu).
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: E-Životní prostředí.
Zlepšovat stav veřejných prostranství, důsledně likvidovat
nepovolené skládky a rozšiřovat veřejnou zeleň.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve
Středočeském kraji 2016-2020:
Opatření: A.1 Podporovat zajištění dostatečné kapacity
mateřských škol v návaznosti na demografický vývoj –
Budování kapacit spádových i nespádových MŠ.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve
Středočeském kraji 2016-2020:
Opatření: A.2 Podporovat zkvalitnění předškolního
vzdělávání – Zajištění dostatečných a prostorových
podmínek – modernizace stávající infrastruktury.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve
Středočeském kraji 2016-2020:
Opatření: B.1 Podporovat zajištění dostatečné kapacity
základních škol v návaznosti na demografický vývoj –
Budování kapacit spádových i nespádových ZŠ.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje soustavy ve
Středočeském kraji 2016-2020:
Opatření: B.2 Podporovat zkvalitnění základního
vzdělávání – Zajištění dostatečných a prostorových
podmínek – modernizace stávající infrastruktury.
Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti
verze, leden 2016:
Opatření 3.1.1: Budování kapacit předškolního vzdělávání
– Budování kapacit spádových i nespádových MŠ.
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti
verze, leden 2016:
Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacit a technického vybavení
vzdělávacích zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ) – Zajištění dostatečných
a prostorových podmínek – modernizace stávající
infrastruktury.
Program rozvoje obce Hudlice:
Osvětová činnost (přednášky / kurzy – např. první pomoc,
dopravní vyhl. …).
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
2. Oblast zajištění kvalitní občanské vybavenosti, základní
nabídky služeb a dostatečné nabídky volnočasových aktivit
– Zajištění kvalitního vzdělávání, zvýšení kapacit MŠ a ZŠ.
Strategický rozvojový plán obce Nový Jáchymov:
Priorita č. 1 – Zřízení mateřské školy – Dostavba MŠ.
Program rozvoje obce BROUMY:
Cíl: „Školství a volnočasové aktivity“ - Zlepšení vybavení
zázemí školských zařízení a místních hřišť.
Strategický rozvojový plán obce SVÁROV:
Programový cíl: A – Vybavenost – Dobudovat technickou
infrastrukturu, zřídit II. stupeň ZŠ a založit ZUŠ
Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Školství a volnočasové aktivity“ - Získání soukromého
pozemku k rozšíření zahrady školy o školní hřiště,
výstavby hřiště pro rozvoj pohybových aktivit dětí a žáků
ZŠ a MŠ Vráž. Získání vhodného pozemku a výstavba
tělocvičny pro ZŠ. Údržba budovy školy. Řešení vzdělávání
žáků 2. stupně.
Program rozvoje obce Trubín:
Cíl: „Kvalitní občanská vybavenost odpovídající počtu
obyvatel Trubína“ – Zajištění předškolní docházky a do
budoucna i školní docházky v obci.
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Vybavenost obce” – Rekonstrukce a rozšíření MŠ.
PLÁN REALIZACE PROJEKTŮ S FINANČNÍ SPOLUÚČASTÍ
NÁRODNÍCH A EVROPSKÝCH FONDŮ (Hudlice):
B) Zajištění kvalitní občanské vybavenosti, kvalitního
životního prostředí, přiměřené nabídky služeb a
dostatečných možností trávení volného času – Vybudování
komunitního domu pro seniory.

2.5: Kvalitní a dostupné sociální a
zdravotní služby, zdravý životní styl pro
obyvatele území

Program rozvoje obce VRÁŽ:
Cíl: „Zlepšení kvality života v obci, péče o občany“ –
Vybudování Domu pro seniory, seniorského bydlení včetně
pořízení vhodné nemovitosti.
Strategický plán rozvoje obce Chrustenice:
2. Oblast zajištění kvalitní občanské vybavenosti, základní
nabídky služeb a dostatečné nabídky volnočasových aktivit
– Zajištění kvalitní zdravotní a sociální péče.
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Specifický cíl Strategického rámce
SCLLD

2.6: Zabezpečit kulturní dědictví a
udržitelný cestovní ruch

Název strategie:
Cíl - Popis souladu
Program rozvoje obce Hudlice:
Oprava oplocení Jungmannova domku, úprava zeleně.
Oprava - údržba polních a lesních cest.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
1. Kulturní památky – Rekonstrukce zámku.
Strategický plán rozvoje obce Nižbor:
13.
Návazná infrastruktura cestovního ruchu – Zřízení
informačního centra v obci.
Strategický rozvojový plán obce SVÁROV:
Programový cíl: F – Cestovní ruch – Podporovat využití
regionálních turistických tras, aktivně se podílet na
kulturním dění v regionu
Program rozvoje obce SVATÁ:
Cíl: „Kultura a atraktivita obce” – Podpora infrastruktury
cestovního ruchu.
Strategický rozvojový plán obce ŽELEZNÁ:
Programový cíl: F – Cestovní ruch – Podporovat využití
regionálních turistických a cykloturistických tras, aktivně
se podílet na kulturním dění v regionu.

3.3 Popis integrovaných rysů strategie
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X
1.1.1: Budování
komunitních center
– výstavba nové či
rekonstrukce
stávající budovy pro
pořádání kulturních
akcí v obci či k
využití spolkové
činnosti

3

1.1.2: Revitalizace
venkovních prostor
(parky apod.)

0

X

1.1.3: Budování a
renovace dětských
hřišť, ostatních
sportovišť

0

3

X

1.1.4: Rozvíjet
Smart řešení v
obcích (klíčové,
inovativní,
motivační projekty)

0

0

0

X

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.3.6

Opatření 2.3.5

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.3

Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.1

Opatření 2.2.4

Opatření 2.2.3

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.1

Opatření 2.1.7

Opatření 2.1.6

Opatření 2.1.5

Opatření 2.1.4

Opatření 2.1.3

Opatření 2.1.2

Opatření 2.1.1

Opatření 1.3.2

Opatření 1.3.1

Opatření 1.2.1

Opatření 1.1.5

Opatření 1.1.4

Opatření 1.1.3

Opatření 1.1.2

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.1

Tabulka 21 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s. 21+

Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5

1.1.5 Spolupráce
mezi obcemi
1
0
0
1
X

1.2.1: Zajištění
eGovermentu
0
0
0
2
0
X

1.3.1. Zajištění
podpory malých a
středních podniků
0
0
0
0
0
0
X

1.3.2. Zajištění
investic do malých
zemědělských
podniků
0
0
0
0
0
0
2
X

2.1.1: Rekonstrukce
komunikací uvnitř
obcí
0
0
0
0
0
0
0
0
X

2.1.2: Budování
chodníků a
přístupových cest
0
2
0
0
0
0
0
0
3
X

2.1.3: Rekonstrukce
zastávek
autobusové
dopravy včetně
bezpečného
přístupu (značené
0
2
0
1
0
0
0
0
3
3
X
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.3.6

Opatření 2.3.5

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.3

Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.1

Opatření 2.2.4

Opatření 2.2.3

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.1

Opatření 2.1.7

Opatření 2.1.6

Opatření 2.1.5

Opatření 2.1.4

Opatření 2.1.3

Opatření 2.1.2

Opatření 2.1.1

Opatření 1.3.2

Opatření 1.3.1

Opatření 1.2.1

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5
Opatření 1.2.1
Opatření 1.3.1
Opatření 1.3.2
Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.3
Opatření 2.1.4

2.1.4: Rekonstrukce
dopravní
infrastruktury mezi
obcemi
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
X

2.1.5: Budování
cyklostezek mezi
obcemi
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
X

2.1.6: Zřízení
bezpečnostních
prvků na
kritických/nebezpe
čných místech
hlavní komunikace
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
X

2.1.7: Regionální
mobilita
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
0
X

2.2.1: Budování
kanalizace v obcích
a kanalizačních
přípojek
0
2
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0

přechody,
bezbariérovost
apod.)

X
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.3.6

Opatření 2.3.5

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.3

Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.1

Opatření 2.2.4

Opatření 2.2.3

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.1

Opatření 2.1.7

Opatření 2.1.6

Opatření 2.1.5

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

X

2.2.3: Modernizace
veřejného osvětlení
a budování
veřejného osvětlení
na solární energii

0

1

0

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

X

2.2.4: Podpora
pořizování a
uplatňování
dokumentů
územního rozvoje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

X

2.3.1: Budování
vlastních sběrných
dvorů/sběrných
míst

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

X

2.3.2: Výměna
zdrojů tepla ve
veřejných budovách

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

X

2.3.3: Zkvalitnit
systém nakládání s
odpady, včetně
renovace úložných

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

X
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Opatření 2.6.5

0

Opatření 2.6.4

0

Opatření 2.6.3

Opatření 2.2.2

0

Opatření 2.6.2

Opatření 2.2.1

0

Opatření 2.6.1

Opatření 2.1.7

0

Opatření 2.5.1

Opatření 2.1.6

0

Opatření 2.4.5

Opatření 2.1.5

0

Opatření 2.4.4

Opatření 2.1.4

0

Opatření 2.4.3

Opatření 2.1.3

1

Opatření 2.4.2

Opatření 2.1.2

0

Opatření 2.4.1

Opatření 2.1.1

0

Opatření 2.3.6

Opatření 1.3.2

1

Opatření 2.3.5

Opatření 1.3.1

0

Opatření 2.3.4

Opatření 1.2.1

0

Opatření 2.3.3

Opatření 1.1.5

0

Opatření 2.3.2

Opatření 1.1.4

Opatření 2.3.1

Opatření 1.1.3

0

Opatření 2.2.4

Opatření 1.1.2

2.2.2: Posílení
vodního zdroje
obecních vodovodů

Opatření 2.2.3

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5
Opatření 1.2.1
Opatření 1.3.1
Opatření 1.3.2
Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.3
Opatření 2.1.4
Opatření 2.1.5
Opatření 2.1.6
Opatření 2.1.7
Opatření 2.2.1
Opatření 2.2.2
Opatření 2.2.3
Opatření 2.2.4
Opatření 2.3.1
Opatření 2.3.2
Opatření 2.3.3
Opatření 2.3.4

2.3.4: Revitalizovat
a regenerovat
území obcí (zeleň,
zadržování vody v
krajině, odpady)
0
3
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0

1
2
0
2
X

2.3.5: Rozvíjet
Smart řešení v
obcích (klíčové,
inovativní,
motivační
projekty), EVVO,
VUR
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2

1
0
0
0
1
X

2.3.6: Rozvíjet
environmentální
politiku na úrovni
celého území
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

1
1
2
2
1
1
X

2.4.1: Budování
vlastních kapacit
MŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
X

2.4.2: Budování
vlastních kapacit ZŠ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
2

míst a souvisejícího
mobiliáře

X
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.1

Opatření 2.3.6

Opatření 2.3.5

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5
Opatření 1.2.1
Opatření 1.3.1
Opatření 1.3.2
Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.3
Opatření 2.1.4
Opatření 2.1.5
Opatření 2.1.6
Opatření 2.1.7
Opatření 2.2.1
Opatření 2.2.2
Opatření 2.2.3
Opatření 2.2.4
Opatření 2.3.1
Opatření 2.3.2
Opatření 2.3.3
Opatření 2.3.4
Opatření 2.3.5
Opatření 2.3.6
Opatření 2.4.1
Opatření 2.4.2
Opatření 2.4.3

2.4.3: Podpora
dopravní
dostupnosti k
vzdělávání v
případě chybějících
vlastních školských
zařízení v obci
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
2
2
X

2.4.4: Rekonstrukce
stávajících prostor
MŠ a ZŠ, včetně
doplňkové
infrastruktury
(modernizace
prostor, stavební a
technické úpravy,
budování
odborných učeben,
školní kuchyně a
jídelny)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
0
0
0

0
1
0
0
X

2.4.5: Vytvoření
vnitřního i
venkovního zázemí
pro komunitní
aktivity při ZŠ
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
X
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 2.5.1

Opatření 2.4.5

Opatření 2.4.4

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.2
Opatření 1.1.3
Opatření 1.1.4
Opatření 1.1.5
Opatření 1.2.1
Opatření 1.3.1
Opatření 1.3.2
Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2
Opatření 2.1.3
Opatření 2.1.4
Opatření 2.1.5
Opatření 2.1.6
Opatření 2.1.7
Opatření 2.2.1
Opatření 2.2.2
Opatření 2.2.3
Opatření 2.2.4
Opatření 2.3.1
Opatření 2.3.2
Opatření 2.3.3
Opatření 2.3.4
Opatření 2.3.5
Opatření 2.3.6
Opatření 2.4.1
Opatření 2.4.2
Opatření 2.4.3
Opatření 2.4.4
Opatření 2.4.5
Opatření 2.5.1

2.5.1: Budování
infrastruktury
sociálních/zdrav.
služeb
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
X

2.6.1: Revitalizace
kulturních památek
a souvisejícího
zázemí (technické
zázemí, expozice,
parky, parkoviště,
zařízení pro
digitalizace a
aplikační SW aj.)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
0
0
0

0 0
0
0
0
0
0
X

2.6.2: Revitalizace
obecních knihoven
a muzeí (technické
zázemí, expozice,
parky, parkoviště,
zařízení pro
digitalizace a
aplikační SW aj.)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

(sportoviště,
knihovny, aj.)

X
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Opatření 2.6.5

Opatření 2.6.4

Opatření 2.6.3

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.1

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

Opatření 1.1.3

Opatření 1.1.4

Opatření 1.1.5

Opatření 1.2.1

Opatření 1.3.1

Opatření 1.3.2

Opatření 2.1.1

Opatření 2.1.2

Opatření 2.1.3

Opatření 2.1.4

Opatření 2.1.5

Opatření 2.1.6

Opatření 2.1.7

Opatření 2.2.1

Opatření 2.2.2

Opatření 2.2.3

Opatření 2.2.4

Opatření 2.3.1

Opatření 2.3.2

Opatření 2.3.3

Opatření 2.3.4

Opatření 2.3.5

Opatření 2.3.6

Opatření 2.4.1

Opatření 2.4.2

Opatření 2.4.3

Opatření 2.4.4

Opatření 2.4.5

Opatření 2.5.1

Opatření 2.6.1

Opatření 2.6.2

Opatření 2.6.3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

X

2.6.4: Rozvíjet
Smart řešení v
obcích (klíčové,
inovativní,
motivační projekty)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

X

2.6.5: Budovat PR
regionu

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba
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Opatření 2.6.5

Opatření 1.1.2

2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury
cestovního ruchu a
podpořit rozvoj
nových forem
cestovního ruchu –
budování,
rekonstrukce a
revitalizace
doprovodné
infrastruktury
(např. odpočívadla,
parkoviště, sociální
zařízení, informační
centra)

Opatření 2.6.4

Opatření 1.1.1

Název
Opatření3
Strategického
rámce

X

Popisy vazeb mezi jednotlivými opatřeními:
•

Opatření 1.1.1: Budování komunitních center – výstavba nové či rekonstrukce stávající
budovy pro pořádání kulturních akcí v obci či k využití spolkové činnosti a opatření 1.1.5
Spolupráce mezi obcemi spolu částečně organizačně, finančně a věcně souvisí. Jelikož
budování komunitních center je možné realizovat i ve spolupráci dvou či více obcí.

•

Opatření 1.1.1: Budování komunitních center – výstavba nové či rekonstrukce stávající
budovy pro pořádání kulturních akcí v obci či k využití spolkové činnosti a opatření 2.6.1:
Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu může věcně a časově
souviset, jelikož v případě rekonstrukce kulturní památky může dojít k vybudování
komunitního centra v rámci dané památky.

•

Opatření 1.1.1: Budování komunitních center – výstavba nové či rekonstrukce stávající
budovy pro pořádání kulturních akcí v obci či k využití spolkové činnosti a opatření 2.6.2:
Revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště,
zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu může věcně a časově, jelikož v případě
rekonstrukce obecní knihovny či muzea může dojít k vybudování komunitního centra
v rámci dané rekonstrukce budovy.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 1.1.3: Budování
a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť spolu silně souvisí a to časově,
organizačně, finančně i věcně, jelikož v rámci revitalizace venkovních prostor se i počítá
s budováním, případně s renovací dětských hřišť.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.1.2: Budování
chodníků a přístupových cest spolu souvisí věcně a i časově, jelikož při budování chodníků
a cest se bude ve většině případů renovovat i bezprostřední okolí stavby chodníků a cest.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.1.3:
Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu (značené
přechody, bezbariérovost apod.) spolu souvisí věcně a i časově, jelikož při budování
zastávek apod. se bude ve většině případů renovovat i bezprostřední okolí stavby.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.2.1: Budování
kanalizace v obcích a kanalizačních přípojek spolu souvisí zejména časově, jelikož v místě
budování kanalizace a kanalizačních přípojek nebude revitalizován venkovní prostor,
dokud vybudování kanalizace nebude úspěšně dokončeno.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.3.4:
Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu
souvisí územně, časově i věcně, jelikož při revitalizaci území obcí budou revitalizovány
i venkovní prostory obcí.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.6.1:
Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu časově i věcně mohou
částečně souviset, jelikož při revitalizaci kulturních památek dochází i k úpravám
venkovních prostor.

•

Opatření 1.1.2: Revitalizace venkovních prostor (parky apod.) a opatření 2.6.2:
Revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště,
zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu časově i věcně mohou částečně souviset,
jelikož při revitalizaci muzeí a knihoven dochází i k úpravám venkovních prostor.
Strana 67

•

Opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť a opatření 2.3.4:
Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu
souvisí územně, časově i věcně, jelikož při revitalizaci území obcí budou budována
i revitalizována dětská hřiště.

•

Opatření 1.1.3: Budování a renovace dětských hřišť, ostatních sportovišť a 2.4.5:
Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ (sportoviště,
knihovny, aj.) spolu souvisí územně, časově i věcně, jelikož při vytváření venkovního
zázemí při ZŠ dochází i k budování dětských hřišť, které pak mohou být využity veřejností.

•

Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty)
a opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi spolu věcně souvisí, jelikož spolupráce obcí může
být vedena i tím směrem, že bude rozvíjet a hledat Smart řešení v rámci více obcí v území.

•

Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty)
a opatření 1.2.1: Zajištění eGovernmentu spolu časově, věcně i finančně závisí, jelikož
zajištění eGovernmentu v rámci obcí napomáhá k rozvoji dalších Smart řešení obce vůči
občanům.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní
infrastruktury mezi obcemi spolu věcně a organizačně souvisí, jelikož je třeba, aby obce,
mezi nimiž je komunikace ve špatném stavu, postupovaly stejně.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi
obcemi spolu věcně a organizačně souvisí, jelikož je třeba, aby obce, mezi nimiž by
cyklostezka měla vzniknout, postupovaly stejně.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních
vodovodů spolu věcně a organizačně souvisí, jelikož v případě obcí, které využívají stejný
zdroj vody, by mělo dojít ke komunikaci a mělo by se hledat řešení vyhovující všem
zúčastněným obcím.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.3.1: Budování vlastních sběrných
dvorů/sběrných míst spolu územně a organizačně souvisí zejména u obcí, které žádný
sběrný dvůr nemají, a vybudování společného je nejlepším zvoleným řešením.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku
na úrovni celého území spolu organizačně souvisí, a to zejména vzhledem k uplatňování
prvků environmentální politiky, a to po celém území MAS.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti
k vzdělávání v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu velmi silně
souvisí zejména u obcí, které ZŠ nemají a jejich okolními obcemi.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.5.1: Budování infrastruktury
sociálních/zdravotních služeb spolu silně souvisí ve všech směrech, a to s ohledem na to,
že bez spolupráce obcí sociální služby na území MAS nevzniknou.

•

Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi obcemi a opatření 2.6.5: Budovat PR regionu spolu
organizačně souvisí tak, že bez spolupráce bude jen těžko marketing území úspěšný.

•

Opatření 1.3.1. Zajištění podpory malých a středních podniků a opatření 1.3.2. Zajištění
investic do malých zemědělských podniků spolu věcně souvisí, jelikož podpora malých
a středních podniků znamená podporu malých a středních zemědělských podniků.

•

Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků a opatření 2.2.2:
Posílení vodního zdroje obecních vodovodů spolu věcně souvisí, jelikož zemědělské
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podniky jsou dost závislé na vodních zdrojích, a proto je jejich podílení se na hledání
posílení zdroje obecních vodovodů i v jejich zájmu.
•

Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků a opatření 2.3.4:
Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu
souvisí zejména územně, kdy zásahy zemědělských podniků do krajiny mají přímé
souvislosti s územím obcí.

•

Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků a opatření 2.3.5:
Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty), EVVO, VUR, přímo
souvisí s moderním zemědělstvím, kde jsou praktikovány Smart prvky, a to zejména při
projektech financovaných evropskými fondy.

•

Opatření 1.3.2. Zajištění investic do malých zemědělských podniků a opatření 2.6.3: Zvýšit
kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu
– budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu územně souvisí zejména s ohledem
na zapojení se zemědělských podniků do cestovního ruchu formou eko farem poskytujích
ubytování apod.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.1.2: Budování chodníků
a přístupových cest spolu silně souvisí časově, finančně, organizačně, jelikož při budování
komunikací jsou i budovány chodníky, protože je to z ekonomického pohledu výhodnější,
než je budovat samostatně.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.1.3: Rekonstrukce
zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu (značené přechody,
bezbariérovost, apod.) spolu silně souvisí časově, finančně, organizačně, jelikož při
budování komunikací jsou budovány taktéž zastávky veřejné dopravy, protože je to z
ekonomického pohledu výhodnější, než je budovat samostatně.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a 2.1.4: Rekonstrukce dopravní
infrastruktury mezi obcemi spolu časově a územně souvisí. Jde o to, aby komunikace vně
i uvnitř obce nebyly budovány v jeden čas, což by způsobilo dopravní komplikace.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.1.6: Zřízení
bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu
souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci komunikace
a značení je její nedílnou součástí.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.2.1: Budování
kanalizace v obcích a kanalizačních přípojek spolu časově a územně souvisí, jelikož
v obcích nedojde k rekonstrukci komunikace, dokud nebude dobudována kanalizační síť.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.2.3: Modernizace
veřejného osvětlení a budování veřejného osvětlení na solární energii spolu věcně, časově
i finančně souvisí. Osvětlení je zřízeno společně s rekonstrukcí komunikace.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.3.4: Revitalizovat
a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu souvisí časově
a finančně, jelikož zeleň je upravována v nejbližším okolí rekonstruované komunikace.

•

Opatření 2.1.1: Rekonstrukce komunikací uvnitř obcí a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě
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rekonstrukce komunikace dojde také k budování parkovacích míst, čímž dojde ke zvýšení
komfortu účastníků cestovního ruchu.
•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.1.3: Rekonstrukce
zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu (značené přechody,
bezbariérovost, apod.) spolu silně souvisí a to časově, finančně, organizačně, jelikož při
budování komunikací pro pěší jsou budovány také zastávky veřejné dopravy, protože je
to z ekonomického pohledu výhodnější, než je budovat samostatně.

•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.1.6: Zřízení
bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu
souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci či budování
chodníků a značení je nedílnou součástí stavby.

•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.2.1: Budování
kanalizace v obcích a kanalizačních přípojek spolu časově a územně souvisí, jelikož
v obcích nedojde k budování chodníků, dokud nebude dobudována kanalizační síť.

•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.2.3: Modernizace
veřejného osvětlení a budování veřejného osvětlení na solární energii spolu věcně, časově
i finančně souvisí. Osvětlení je většinou budováno společně při rekonstrukci či budování
chodníků a cest.

•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.3.4: Revitalizovat
a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu souvisí časově
a finančně, jelikož zeleň je upravována v nejbližším okolí budovaných chodníků
a přístupových cest.

•

Opatření 2.1.2: Budování chodníků a přístupových cest a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě
vybudování chodníků a cest pro pěší dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního
ruchu.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků
na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu souvisí časově a finančně,
protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci zastávek.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.1.7: Regionální mobilita spolu
územně souvisí, jelikož je tímto regionální mobilita podporována.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat
území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu souvisí časově a finančně,
jelikož zeleň je upravována i v nejbližším okolí budovaných zastávek.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.4.3: Podpora dopravní
dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu
souvisí územně, jelikož přímo souvisí s bezpečností přepravovaných dětí za vzděláváním.

•

Opatření 2.1.3: Rekonstrukce zastávek autobusové dopravy včetně bezpečného přístupu
(značené přechody, bezbariérovost, apod.) a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury
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cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu – budování,
rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště,
sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě vybudování
nových zastávek dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního ruchu.
•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.1.5:
Budování cyklostezek mezi obcemi spolu souvisí časově a územně, jelikož budování
cyklostezek zároveň s rekonstrukcí komunikace mezi obcemi by bylo ekonomicky
výhodnější.

•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.1.6:
Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace
spolu souvisí časově a finančně, protože je zároveň zřízeno při rekonstrukci komunikace
a je její nedílnou součástí.

•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.1.7:
Regionální mobilita spolu územně souvisí, jelikož je tímto regionální mobilita
podporována.

•

Opatření 2.1.4: Rekonstrukce dopravní infrastruktury mezi obcemi a opatření 2.6.3: Zvýšit
kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu
– budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě
rekonstrukce komunikací mezi obcemi dojde ke zvýšení komfortu účastníků cestovního
ruchu.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a opatření 2.1.6: Zřízení
bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní komunikace spolu
souvisí časově a finančně, protože je bezpečnostní prvek zároveň zřízen v místech styku
cyklostezky s hlavní komunikací.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a opatření 2.1.7: Regionální mobilita
spolu územně souvisí, jelikož je tímto regionální mobilita podporována.

•

Opatření 2.1.5: Budování cyklostezek mezi obcemi a opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu
infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu –
budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu souvisí územně, jelikož v případě
vybudování cyklostezek dojde k posílení cykloturismu v regionu.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ spolu časově souvisí, jelikož
při vybudování nové MŠ bude nutné zajistit dopravní značení poblíž MŠ, tak aby nebyly
děti ohroženy.

•

Opatření 2.1.6: Zřízení bezpečnostních prvků na kritických/nebezpečných místech hlavní
komunikace a opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ spolu časově souvisí, jelikož
při vybudování nové ZŠ bude nutné zajistit dopravní značení poblíž ZŠ, tak aby nebyly děti
ohroženy.

•

Opatření 2.1.7: Regionální mobilita a opatření 2.4.3: Podpora dopravní dostupnosti
k vzdělávání v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu souvisí
územně, věcně, jelikož přímo souvisí s přepravou dětí za vzděláváním.

•

Opatření 2.2.1: Budování kanalizace v obcích a kanalizačních přípojek a opatření 2.3.6:
Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území spolu částečně věcně souvisí,
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a to s ohledem na environmentální výchovu obyvatel obcí a jejich zodpovědné nakládání
s odpadními vodami.
•

Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů a opatření 2.3.4: Revitalizovat
a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu územně
a časově souvisí, jelikož v případě revitalizace území směrem k zadržování vody v krajině
(nádrže na srážkovou vodu) dojde k posílení vodního zdroje.

•

Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů a opatření 2.3.5: Rozvíjet
Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty), EVVO, VUR spolu věcně
souvisí a to tak, že Smart řešení nabízí možnosti sledování předpokladu srážek, které pak
mohou být využity.

•

Opatření 2.2.2: Posílení vodního zdroje obecních vodovodů a opatření 2.3.6: Rozvíjet
environmentální politiku na úrovni celého území spolu věcně souvisí. Je důležité, aby si
obyvatelé obcí, resp. území, uvědomili situaci ohledně vodních zdrojů tak, aby
nedocházelo k plýtvání a nebyly ohroženy dodávky z obecních vodovodů.

•

Opatření 2.2.3: Modernizace veřejného osvětlení a budování veřejného osvětlení na
solární energii a opatření 2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní,
motivační projekty), EVVO, VUR spolu věcně souvisí a to tak, že Smart řešení nabízí
i možnosti týkající se veřejného osvětlení.

•

Opatření 2.2.3: Modernizace veřejného osvětlení a budování veřejného osvětlení na
solární energii a opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území
spolu věcně souvisí, jelikož budování osvětlení na solární energii přímo reaguje na
environmentální politiku a je její přímou ukázkou.

•

Opatření 2.2.4: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje souvisí
ve své podstatě se všemi opatřeními, které jsou ve Strategickém rámci obsaženy, protože
buď z některého dokumentu přímo dané opatření vychází anebo bude použito.

•

Opatření 2.3.1: Budování vlastních sběrných dvorů/sběrných míst a opatření 2.3.3:
Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace úložných míst a souvisejícího
mobiliáře spolu věcně silně souvisí pro zkvalitnění systému a pro nakládání s odpady je
stěžejní.

•

Opatření 2.3.1: Budování vlastních sběrných dvorů/sběrných míst a opatření 2.3.4:
Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině, odpady) spolu
věcně a územně souvisí, jelikož je nutné zlikvidovat nelegální skládky odpadu a díky
vybudování sběrných dvorů/sběrných míst zamezit jejich novému vytvoření.

•

Opatření 2.3.1: Budování vlastních sběrných dvorů/sběrných míst a opatření 2.3.6:
Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území souvisí s rozšířením znalostí
o nezákonném jednání v případě zbavování se odpadu mimo místa k tomu určená a
postoupit informaci o fungujících sběrných dvorech mezi občany a také o možnostech
jejich využití.

•

Opatření 2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách a opatření 2.3.6: Rozvíjet
environmentální politiku na úrovni celého území souvisí s rozšířením znalostí
o možnostech využití ekologičtějších způsobů vytápění budov.

•

Opatření 2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách a opatření 2.4.4:
Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ, včetně doplňkové infrastruktury (modernizace
prostor, stavební a technické úpravy, budování odborných učeben, školní kuchyně
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a jídelny) spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož při rekonstrukci školní budovy
bude zdroj tepla vyměněn.
•

Opatření 2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách a opatření 2.6.1: Revitalizace
kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště,
zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož
při rekonstrukci kulturních památek bude zdroj tepla vyměněn.

•

Opatření 2.3.2: Výměna zdrojů tepla ve veřejných budovách a opatření 2.6.2: Revitalizace
obecních knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice, parky, parkoviště, zařízení pro
digitalizace a aplikační SW aj.) spolu věcně, časově a finančně souvisí, jelikož při
rekonstrukci obecních knihoven a muzeí bude zdroj tepla vyměněn.

•

Opatření 2.3.3: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace úložných míst
a souvisejícího mobiliáře a opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň,
zadržování vody v krajině, odpady) spolu věcně a územně souvisí, jelikož je nutné
zlikvidovat nelegální skládky odpadu a díky zkvalitnění služeb sběrných dvorů/sběrných
míst zamezit jejich novému vytvoření.

•

Opatření 2.3.3: Zkvalitnit systém nakládání s odpady, včetně renovace úložných míst
a souvisejícího mobiliáře a opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku na úrovni
celého území spolu věcně a územně souvisí, jelikož je nutné občany vést k odpovědnosti
za nelegální ukládání odpadu a umožnit jim likvidování odpadů přímo v obci na místech
k tomu určených.

•

Opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady) a opatření 2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační
projekty), EVVO, VUR věcně souvisí s možnosti různých Smart řešení v rámci EVVO
projektů, které se přímo týkají revitalizace území.

•

Opatření 2.3.4: Revitalizovat a regenerovat území obcí (zeleň, zadržování vody v krajině,
odpady) a opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území spolu
věcně souvisí a to zejména s ohledem na zadržování vody a nakládání s odpady tak, aby
nebylo negativně ovlivněno životní prostředí v obcích.

•

Opatření 2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR a opatření 2.3.6: Rozvíjet environmentální politiku na úrovni celého území
spolu věcně souvisí, a to zejména v souvislosti s ochranou životního prostředí v obcích
s možností využití moderních Smart technologií.

•

Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ a opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit
ZŠ spolu věcně, územně a časově velmi souvisí. Vzhledem k narůstajícím počtům dětí v MŠ
se v obcích uvažuje o budování nových MŠ, aby byla zabezpečena potřeba, a zároveň
z toho vyplývá větší nárůst dětí, kteří nastoupí do ZŠ.

•

Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ a opatření 2.4.3: Podpora dopravní
dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu
věcně a časově souvisí, jelikož v případě nevybudování vlastních kapacit, musí být
zabezpečena dopravní dostupnost do jiných MŠ, které jsou však také kapacitně omezené.

•

Opatření 2.4.1: Budování vlastních kapacit MŠ a opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního
i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ (sportoviště, knihovny, aj.) spolu věcně
a časově souvisí, jelikož při budování nových MŠ by bylo vytvořeno i zázemí pro komunitní
aktivity.
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•

Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ a opatření 2.4.3: Podpora dopravní
dostupnosti k vzdělávání v případě chybějících vlastních školských zařízení v obci spolu
věcně a časově souvisí, jelikož v případě nevybudování vlastních kapacit, musí být
zabezpečena dopravní dostupnost do jiných ZŠ, které jsou však také kapacitně omezené.

•

Opatření 2.4.2: Budování vlastních kapacit ZŠ a opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního
i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ (sportoviště, knihovny, aj.) spolu věcně
a časově souvisí, jelikož při budování nových ZŠ by bylo vytvořeno i zázemí pro komunitní
aktivity.

•

Opatření 2.4.4: Rekonstrukce stávajících prostor MŠ a ZŠ, včetně doplňkové infrastruktury
(modernizace prostor, stavební a technické úpravy, budování odborných učeben, školní
kuchyně a jídelny) a opatření 2.4.5: Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro
komunitní aktivity při ZŠ (sportoviště, knihovny, aj.) spolu věcně a časově souvisí, jelikož
při rekonstrukci stávajících budov MŠ a ZŠ by bylo vytvořeno i zázemí pro komunitní
aktivity.

•

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.6.3:
Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního
ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např.
odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu věcně, časově
i finančně souvisí, jelikož v případě revitalizace kulturních památek dojde ke zvýšení
kvality infrastruktury cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.1: Revitalizace kulturních památek a souvisejícího zázemí (technické zázemí,
expozice, parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.6.5:
Budovat PR regionu spolu věcně a časově souvisí, jelikož v rámci PR regionu bude
prezentována revitalizace kulturních památek.

•

Opatření 2.6.2: Revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.6.3: Zvýšit
kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu
– budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, informační centra) spolu věcně, časově i finančně souvisí,
jelikož v případě revitalizace obecních knihoven a muzeí dojde ke zvýšení kvality
infrastruktury cestovního ruchu.

•

Opatření 2.6.2: Revitalizace obecních knihoven a muzeí (technické zázemí, expozice,
parky, parkoviště, zařízení pro digitalizace a aplikační SW aj.) a opatření 2.6.5: Budovat PR
regionu spolu věcně a časově souvisí, jelikož tato revitalizace bude začleněna do PR
regionu.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra)
a opatření 2.6.4: Rozvíjet smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty)
spolu věcně, finačně, časově a územně souvisí, jelikož smart řešení mohou podpořit
a zvýšit kvalitu cestovního ruchu v území.

•

Opatření 2.6.3: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu a podpořit rozvoj nových
forem cestovního ruchu – budování, rekonstrukce a revitalizace doprovodné
infrastruktury (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, informační centra)
a opatření 2.6.5: Budovat PR regionu spolu věcně a časově souvisí, jelikož zvýšení kvality
cestovního ruchu bude prezentováno v rámci PR regionu.
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•

Opatření 2.6.4: Rozvíjet smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty)
a opatření 2.6.5: Budovat PR regionu spolu věcně a časově souvisí, jelikož smart řešení
podpoří PR regionu.

3.4 Popis inovativních rysů strategie
Některá opatření Strategického rámce SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s. pro období 2021 – 2027
naplňuji či navazují na jednotlivé pilíře Inovační strategie ČR 2030. Jednotlivé návaznosti jsou
popsány níže.
Tabulka 22 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–
2030
Pilíř Inovační strategie ČR
2030

Opatření Strategického rámce
SCLLD

Stručný popis návaznosti

Financování a hodnocení výzkumu a
vývoje

X

X

Národní start-up a spin-off prostředí

X

X

Polytechnické vzdělávání

X

X

Inovační a výzkumná centra

X

X

Digitální stát, výroba a služby
Chytré investice

Mobilita a stavební prostředí

1.2.1: Zajištění eGovermentu

Opatření se zaměřuje na online
služby pro občany a firmy a
přeměnu sítě kontaktních míst pro
asistovanou státní správu.

X

2.1.7: Regionální mobilita

X
Opatření se zaměřuje na podporu a
implementaci moderních forem
mobility, a to jak pro občany ve
vztahu k nejbližším městům a
zaměstnaneckým příležitostem, tak
zlepšení možností pro pohyb mezi
obcemi v rámci turistiky.

Ochrana duševního vlastnictví

X

X

Chytrý marketing

X

X

Dalšími inovativními prvky Strategického rámce SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s. pro období 2021–
2027 jsou:
•
•

spolupráce v území;
využití Smart prvků.

Na spolupráci v území je navázáno opatření Strategického rámce Opatření 1.1.5 Spolupráce mezi
obcemi. Toto opatření je zaměřené na pořádání společných festivalů, kulturních a sportovních
akcí, ale také na realizaci společných projektů zasahujících do různých katastrů, aby na sebe
jednotlivé projekty navazovaly.
Na využití Smart prvků jsou navázány opatření Strategického rámce:
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•
•

•

Opatření 1.1.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty) opatření zaměřené na rozvíjení Smart řešení souvisí zejména s předpokládaným
technickým rozvojem IT a umělých inteligencí.
Opatření 2.3.5: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty),
EVVO, VUR – opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích, a to se zaměřením na
zkvalitnění životního prostředí a souvislosti s předpokládaným dalším rozvojem Smart
řešení v této oblasti.
Opatření 2.6.4: Rozvíjet Smart řešení v obcích (klíčové, inovativní, motivační projekty) opatření se zaměřuje na rozvoj Smart řešení v obcích, a to se zaměřením na zkvalitnění
kulturního dědictví a cestovního ruchu v souvislosti s předpokládaným dalším rozvojem
Smart řešení v této oblasti.
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4. Implementační část
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
MAS Mezi Hrady z. s. je spolkem občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy. 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
(Stanovy jsou k nalezení zde: https://www.mezihrady.cz/mas/dokumenty/stanovy-spolku/).
MAS Mezi Hrady, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Jde o místní partnerství tvořené fyzickými a právnickými osobami (členy) hájícími veřejné
a soukromé socioekonomické zájmy působící na území zapojených obcí, které vyslovily souhlas
s realizací SCLLD MAS Mezi Hrady na svém území.
Povinnými orgány spolku MAS Mezi Hrady jsou:
-

Valná hromada – nejvyšší orgán;
Výkonná rada – statutární a výkonný orgán;
Výběrová komise – výběrový orgán;
Kontrolní výbor – kontrolní a monitorovací orgán.

Nejvyšším orgánem MAS Mezi Hrady, z. s. je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku a veřejný
sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.. Valná hromada
je svolávána Výkonnou radou minimálně 1x ročně.
Statutárním a výkonným orgánem je Výkonná rada sestávající se z minimálně 7 členů MAS, kteří
jsou voleni Valnou hromadou na dobu 2 let. Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi
zasedáními Valné hromady. Předseda Výkonné rady je statutárním zástupcem MAS. Výkonná rada
je svolávána jejím předsedou, a to minimálně 3x ročně.
Výběrovým orgánem je Výběrová komise spolku, která má nejméně 7 členů a tito jsou voleni
Valnou hromadou na dobu 1 roku. Výběrovou komisi svolává její předseda, který řídí její zasedání.
Kontrolní výbor je pak kontrolním orgánem spolku, má nejméně 5 členů, kteří jsou voleni Valnou
hromadou na dobu 2 let a musí být členy spolku. Kontrolní výbor vede předseda, který nejméně
1x ročně podává zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.
Chod MAS je organizačně zajišťován prostřednictvím kanceláře MAS, která sídlí v budově
Obecního úřadu Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice. Kancelář je vedena prostřednictvím
vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je zodpovědný za praktický výkon rozhodnutí
MAS, za vyhlašování sběru projektů, sběr dat a další administrativní práce nezbytné pro jednání
rozhodovacích orgánů MAS. Kancelář dále tvoří zaměstnanci spolku v trvalém pracovním poměru,
případně osoby vykonávající pro spolek činnosti na základě DPP či DPČ. Kontakty na pracovníky
a
statutárního
zástupce
MAS
jsou
zveřejněny
na
webu
MAS
(https://www.mezihrady.cz/kontakty/).
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Obrázek 4 Organizační struktura MAS Mezi Hrady, z. s.

Zdroj: Výroční zprávy MAS Mezi Hrady, z. s.

4.2 Popis animačních aktivit
Animační činnost patří mezi hlavní činnosti MAS, jejímž prostřednictvím dochází k rozvoji v území
na základě spolupráce s místními aktéry. Díky animační činnosti jsou lépe reflektovány potřeby
v území, efektivněji se zaciluje podpora, zkvalitňuje se poradenství a přináší se nové podněty
k rozvoji území. MAS si tím buduje dobré jméno a lépe propaguje svoje další aktivity.
K animačním aktivitám pro období 2021–2027 patří:
-

-

realizace seminářů pro žadatele k jednotlivým výzvám a semináře pro příjemce (zprávy
o realizaci, žádosti o platbu);
organizace seminářů/workshopů pro členy a širokou veřejnost pro zvýšení povědomí
o nových chytřejších řešeních (energetika, sucho v krajině apod.), osvojování příkladů
dobré praxe, výměna zkušeností;
aktivity pro veřejnost pro rozvoj území a zvýšení povědomí o strategii CLLD a celkově její
propagace;
konzultace a poradenství projektových záměrů;
informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny
informací mezi zúčastněnými stranami;
metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci;
konzultační činnost při realizaci projektu;
metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti
projektu.
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4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni
a přeshraniční spolupráce
MAS Mezi Hrady aktivně spolupracuje na úrovni regionální, tj. aktivní zapojení do Krajské sítě
MAS (člen Krajského sdružení NS MAS ČR Středočeského kraje) a na úrovni národní je pak
aktivním členem Národní sítě MAS. Jiné formy spolupráce MAS Mezi Hrady na úrovni národní,
mezinárodní a přeshraniční spolupráce nerealizuje a současně pro dané období 2021-2027 ani
neplánuje.

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie
MAS Mezi Hrady bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým
pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období
2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj,
odboru regionální politiky.
Monitoring projektových záměrů:
-

Projektový záměr žadatelů je zaznamenán do elektronické aplikace Katalog projektů4.
Podle charakteristiky je zaznamenáno doporučení k projektu, např. zdroje financování.
Seznamy projektových záměrů jsou výstupem z Katalogu projektů.
Doplněné záměry jsou připraveny k podání žádosti na ŘO nebo SZIF v případě PRV.

Monitoring přijatých žádostí:
-

Po podání žádosti je do Katalogu projektů zaznamenán datum a čas příjmu žádosti.
Seznamy projektových záměrů jsou výstupem z Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit výstupy dle výzev i dle jednotlivých
opatření SCLLD.

Monitoring monitorovacích indikátorů:
-

Při zadání projektu jsou žadatelem zadány předpokládané monitorovací indikátory do
Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy indikátorů dle žádosti a dle
opatření SCLLD.

Monitoring doporučených žádostí k financování:
-

Po výběru Výběrovou komisí je výsledek zaznamenán do Katalogu projektů.
Datum registrace na ŘO nebo ZS je zaznamenán do Katalogu projektů.
Data a výsledky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti na ŘO nebo ZS jsou
zaznamenány v Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy a výstupy dle výzev a dle
jednotlivých opatření SCLLD.

Monitoring zrealizovaných projektů:
-

Ukončení realizace projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.
Na internetových stránkách MAS je možné zobrazit seznamy a výstupy dle výzev a dle
jednotlivých opatření SCLLD.

Monitoring ukončených projektů:
-

Ukončení projektu je zaznamenáno do Katalogu projektů.

4

Katalog projektů – pracovní označení pro elektronickou databázi řídícího orgánu. V programovém období 2021-2027 šlo o aplikaci MS2014+
a Portál farmáře.
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-

Na internetových stránkách MAS je možné nalézt ukončené projekty.

V rámci MAS probíhá taktéž kontrola fyzické realizace projektů. Tu zajišťuje v MAS Mezi Hrady
její Kontrolní výbor. Činností Kontrolního výboru je:
-

kontrola projektů financovaných v rámci SCLLD, v průběhu realizace, po ukončení
realizace a v době udržitelnosti projektu;
fyzická kontrola projektů v místě realizace projektů;
dokladová kontrola projektů.

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD
Tabulka 23 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s.

Strategický
cíl

Indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota
(datum)

Cílová
hodnota
(31. 12.
2027)

17 598
Počet obyvatel v území MAS
Počet nově vybudovaných
komunitních center
1. Udržení
obyvatel v
území

Počet

Počet nových spoluprací mezi
obcemi

Počet
společných
projektů

Počet obcí s nově zajištěným
eGovernmentem

Počet obcí

Počet nově podpořených malých
a středních podniků včetně
zemědělských subjektů

2. Zvýšení
kvality
života v
obcích v
území

Počet osob

Počet

Počet km nově opravených
komunikací

Počet km

Počet km nových chodníků

Počet km

Počet nově vybudovaných
kanalizačních přípojek

Počet

Počet nově
vybudovaných/rekonstruovaných
sběrných dvorů/sběrných míst

Počet

Počet m2 nově revitalizovaných a
regenerovaných území obce

Počet m2

(31. 12.
2019)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)

17 700

2

2

3

5

5
2
20

2

40
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Strategický
cíl

Měrná
jednotka

Indikátor

Hodnota nově zbudovaných
kapacit MŠ

Počet míst
v MŠ

Hodnota nově zbudovaných
kapacit ZŠ

Počet míst
v ZŠ

Hodnota kapacit míst pro sociální
služby

Počet míst

Počet nově revitalizovaných
kulturních památek

Počet

Počet nově vybudovaných prvků
infrastruktury sloužících pro
cestovní ruch

Počet

Výchozí
hodnota
(datum)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)
0
(30.4.2021)

Cílová
hodnota
(31. 12.
2027)
70
50
20
1

6

4.4 Analýza rizik
Tabulka 24 Analýza rizik ohrožujících realizaci strategických cílů SCLLD MAS Mezi Hrady, z. s.
Název rizika

Pravděpodo
bnost

Eliminace
rizika

Vlastník
rizika
(místo
rizika)

5

MAS Mezi Hrady, z. s. a
obce začleněné do
MAS; ostatní aktéři
spojení s MAS;
Příjemci podpory

Kvalitně
zpracovaná
Strategie;
kvalitní
personální
tým

MAS Mezi
Hrady, z. s.

4

MAS Mezi Hrady, z. s. a
obce začleněné do
MAS; ostatní aktéři
spojení s MAS;
Příjemci podpory

Zpracování
ekonomickýc
h výhledů a
rozpočtů
MAS

MAS Mezi
Hrady, z. s.

Kvalitně
zpracovaný
rozpočet;
Zajištění
provozních
prostředků
vMAS

MAS Mezi
Hrady, z. s.

Reálně
zpracované
projektové

MAS Mezi
Hrady, z. s.;

Dopad

Kdo bude rizikem
ohrožen

Finanční rizika

Neobdržení dotačních
prostředků

Nedostatek finančních
prostředků na
financování provozu
MAS Mezi Hrady, z. s.

2

1

Nedostatek finančních
prostředků pro naplnění
strategických cílů SCLLD
MAS Mezi Hrady, z. s.

2

4

MAS Mezi Hrady, z. s. a
obce začleněné do
MAS; Příjemci
podpory

Nedostatek finančních
prostředků na straně
příjemců naplňujících

3

3

MAS Mezi Hrady, z. s. a
příjemci podpory
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Název rizika

Pravděpodo
bnost

Dopad

Kdo bude rizikem
ohrožen

cíle SCLLD MAS Mezi
Hrady, z. s.

Eliminace
rizika
záměry
příjemců
podpory
odpovídající
jejich
finančním
možnostem

Vlastník
rizika
(místo
rizika)
Příjemci
podpory

Organizační rizika
Nízký zájem o realizaci
projektů v rámci
některých opatření –
nenaplnění indikátorů

Kritické chyby při
realizaci projektu SCLLD
MAS Mezi Hrady, z. s.

3

1

3

MAS Mezi Hrady, z. s.

Reálně
stanovené
indikátory;
komunikace
s možnými
příjemci

4

MAS Mezi Hrady, z. s. a
obce začleněné do
MAS; ostatní aktéři
spojeni s MAS;
Příjemci podpory

Kvalitně
zpracovaná
strategie;
kvalitní
realizační
tým

MAS Mezi
Hrady, z. s.

MAS Mezi Hrady, z. s.

Kvalitně
zpracovaná
strategie;
kvalitní
realizační
tým –
dostatečná
kontrola
legislativních
souvislostí

MAS Mezi
Hrady, z. s.

MAS Mezi Hrady, z. s. a
příjemci podpory

Kvalitní
realizační
tým –
dostatečná
kontrola
legislativních
souvislostí

MAS Mezi
Hrady, z. s.

3

MAS Mezi Hrady, z. s.

Pravidelné
sledování
aktualizací
relevantních
zákonů,
vyhlášek,
nařízení
vlády a jiných
právních
norem

MAS Mezi
Hrady, z. s.

2

MAS Mezi Hrady, z. s. a
příjemci podpory

Kvalitní a
dostatečná
podpora

MAS Mezi
Hrady, z. s.;
Příjemci
podpory

MAS Mezi
Hrady, z. s.;
Příjemci
podpory

Právní rizika

Porušení legislativy
v souvislosti s realizací
Strategie

Porušení legislativy při
výběru projektů

Časté změny
legislativních pravidel

Porušení legislativních
rámců ze strany
příjemců projektů ze

1

1

1

2

3

3
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Název rizika

Pravděpodo
bnost

Dopad

Kdo bude rizikem
ohrožen

SCLLD MAS Mezi Hrady,
z. s.

Eliminace
rizika

Vlastník
rizika
(místo
rizika)

příjemců
podpory

Věcná rizika

Nenaplnění/nenaplňová
ní závazných indikátorů

1

4

MAS Mezi Hrady, z. s.

Pravidelný
monitoring;
zkušený
realizační
tým;
hodnocení
naplňování
indikátorů

Nedostatečná kvalita
personálního obsazení
MAS

2

2

MAS Mezi Hrady, z. s.;
Příjemci podpory

Kvalitní HR

MAS Mezi
Hrady, z. s.

MAS Mezi Hrady, z. s.;
Příjemci podpory

Kvalitní a
dostatečná
podpora
příjemců
podpory

MAS Mezi
Hrady, z. s.;
Příjemci
podpory

MAS Mezi Hrady, z. s.;
Příjemci podpory

Pravidelný
monitoring;
zkušený
realizační
tým

MAS Mezi
Hrady, z. s.;
Příjemci
podpory

Nedostatečná kvalita
předložených žádostí o
podporu ze SCLLD MAS
Mezi Hrady, z. s.

Nenaplňování
harmonogramu

3

2

3

2

MAS Mezi
Hrady, z. s.

Zdroj: Vlastní zpracování
V rámci „Analýzy rizik“ je sledována pravděpodobnost, dopad, kdo bude rizikem zasažen a jak
může být riziko eliminováno. Přičemž stupeň dopadu rizika je hodnocen dle stupnice:
-

1 - Téměř neznatelný – velmi malý;
2 - Drobný – malý;
3 - Významný – střední;
4 - Velmi významný;
5 - Nepřijatelný – velmi vysoký.

Pravděpodobnost výskytu rizika je pak hodnocena dle následující stupnice:
-

1 - Téměř nemožné – velmi malá – vyskytne se pouze ve výjimečných případech;
2 - Výjimečně možná – malá – někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné;
3 - Běžně možná – střední – někdy se může vyskytnout;
4 - Pravděpodobná – vysoká – pravděpodobně se vyskytne;
5 - Hraničící s jistotou – velmi vysoká – vyskytne se skoro vždy.
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5. Zkratky a vysvětlení pojmů
eGovernment

Správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky
kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější,
efektivnější, rychlejší a levnější.

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GIS

Geografický informační systém

IROP

Integrovaný regionální operační program

ISKP14+

Portál ISKP14+ jako součást MS2014+ je určen pro žadatele/příjemce pro
zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich
životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných nástrojů a
externí hodnotitele. Žádosti o podporu na projekt je možné zadávat až po
vyhlášení výzev a otevření programů.

MAS

Místní akční skupina

MPIN

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém
období 2014-2020, který je závazný pro nositele integrovaných nástrojů
(např. MASky) a pro řídicí orgány, a to pro všechny programy v rámci
Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny
Dohodou o partnerství.

NUTS

Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) měla platnost pouze
na území České republiky a představovala územní členění státu na okresy
s výjimkou území Prahy, kde bylo uplatněno statistické členění na 15
dřívějších správních obvodů. Správcem číselníku úrovně NUTS 4 pro okres,
později LAU 1 je ČSÚ.

OPZ

Operační program Zaměstnanost

OPŽP

Operační program životního prostředí

PR

Public Relations v překladu „vztahy s veřejností“. Jedná se o techniky a
nástroje, pomocí kterých společnosti budují a udržují vztahy se svým
okolím a veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

PRV

Program rozvoje venkova

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Smart obce/venkov

Jedná se o koncept chytrého venkova, který usiluje o zamezení zaostávání
venkova za městy a ukazuje, že to jde. Města s venkovem by měla vytvářet
integrovaný funkční celek.

Spin-off firma

Je většinou takový subjekt, který se oddělí od mateřské firmy a má svou
vlastní právní subjektivitu.

SRR

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+

Start up

Je nově vznikající podnikatelský nápad, projekt či začínající firma
s podnikatelským záměrem, který má potenciál být zpeněžen.

Suburbium

Předměstí - dnes bývá součástí města/vesnice a nachází se okolo jeho
historického jádra.

VUR

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
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6. Povinná příloha – Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně
vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně
prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje
pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu
kontroly dodržování standardů MAS.

V Hudlicích dne …………………
……………………………………………………….
Ing. ĽUBICA KOTOUČKOVÁ
Předseda Výkonné rady MAS
Statutární zástupce MAS
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