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1
1.1

Popis území a zdůvodnění výběru
Úvod

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ekoregion Úhlava (SCLLD) je
dokumentem, který vznikl s cílem zajistit dlouhodobý udrţitelný rozvoj území MAS.
Dokument vznikal metodou práce s místní komunitou. To znamená, ţe do přípravy strategie
rozvoje území byli zapojeni místní aktéři z veřejného, soukromého i neziskového sektoru a z
řad veřejnosti, tedy na základě principu “zdola-nahoru”. Jde o ucelený rozvojový dokument,
vztahující se na celé území působnosti MAS. SCLLD je koncipována s ohledem na místní
potřeby a potenciál, definuje priority rozvoje území působnosti MAS a je postavena na
spolupráci všech aktérů v území.

1.2 Základní informace o MAS
1.2.1 Identifikace právnické osoby
Název:
Ekoregion Úhlava z.s.
Sídlo:
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Statutární zástupce: Město Stráţov, zastoupené Ing. Josefem Rouskem, předseda
IČ:
26989662
Manaţer SCLLD: Tomáš Havránek
www stránky:
http://www.ekoregion-uhlava.cz/
Lokalizace:
Plzeňský kraj
Vymezení území: vymezeno katastrálními územími 13 obcí
Počet členů:
23 členů (údaj k 1.1.2016)
Právní forma:
Ekoregion Úhlava, z.s. vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 27. 1. 2005 na
základě zákona 83/1990 Sb. o sdruţování občanů jako občanské sdruţení a v souladu
s §3045 občanského zákoníku je povaţován za spolek. Spolek je zapsán ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou L4239. Právní
postavení spolku se řídí občanským zákoníkem a stanovami.
Orgány MAS:
a) nejvyšší orgán – valné shromáţdění členů
b) rozhodovací orgán - programový výbor (7 členů)
c) výběrový orgán - výběrová komise, (5 členů)
d) kontrolní orgán - kontrolní komise. (3 členy)
e) statutární orgán – předseda spolku
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1.2.2 Tým pro tvorbu strategie
Tato strategie komunitně vedeného místního rozvoje byla připravována ve spolupráci
s relevantními partnery v regionu zejména členy programového výboru MAS Ekoregion
Úhlava, vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a externími odborníky z Centra pro
komunitní práci západní Čechy (CpKP). Na její přípravě se podíleli:
Josef Rousek – předseda Programového výboru
Michal Linhart – místopředseda Programového výboru
Helena Boučková – členka Programového výboru
Hana Przygrodská – členka Programového výboru
Karel Velkoborský – člen Programového výboru
Jaroslav Bouzek – člen Programového výboru
René Göndör – člen Programového výboru
Tomáš Havránek – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Gabriela Šindlerová – analytička
Tomáš Svoboda – odborník na zapojování veřejnosti a strategické plánování

1.2.3 Popis místního partnerství
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava splňující parametry programu LEADER+
byla vytvořena v lednu 2005. Sdruţuje zástupce místní samosprávy, podnikatele v oblasti
cestovního ruchu a místní neziskové organizace.
Všechny aktivity MAS jsou otevřeny široké veřejnosti a místní obyvatelstvo je zapojováno do
její činnosti prostřednictvím účasti na jednání orgánů MAS, při přípravě strategických
rozvojových dokumentů a v realizovaných programech také účastí v jednotlivých výzvách
MAS pro předkládání ţádostí o podporu.
MAS je otevřená všem, kdo mají zájem na smysluplném rozvoji daného území, kde
Ekoregion Úhlava působí. V současnosti se členem MAS Ekoregion Úhlava, z.s. můţe na
základě písemné přihlášky stát kaţdá fyzická osoba starší 18 let či kaţdá právnická osoba.
Podmínkou pro přijetí je souhlas se stanovami a cíli sdruţení.

1.2.4 Zdůvodnění výběru území působnosti
Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava zahrnuje katastry 13 obcí a tvoří kompaktní území
na jihozápadě Čech při hranici České republiky se Spolkovou zemí Německo v oblasti
Šumavy. Před rokem 1989 byly téměř všechny obce MAS součástí území vojenské ochrany
státní hranice. Z toho také vyplývají společné problémy s infrastrukturní poddimenzovaností,
které obce řeší ještě dvacet let po otevření hranice. Celé území vykazuje v mnoha ohledech
společné rysy. Jde o podhorskou aţ horskou příhraniční oblast, která si převáţně zachovává
svůj původní krajinný ráz. Na území převaţují přírodně bohatá území, která jsou předmětem
ochrany přírody. Jde zároveň o oblast nadprůměrně zalesněnou s typickými horskými
loukami. Převaţuje zde zemědělská činnost – většinou ne intenzivní, ale taková, která
zohledňuje ochranu přírody. Zároveň je pro území určující, ţe jde o jednu z významných
turistických destinací v rámci ČR, která je vyhledávaná jak k letní, tak zejména k zimní
7

rekreaci. Obce na území MAS Ekoregion Úhlava řeší obdobné problémy vyplývající
z předchozích faktů, mají společné zájmy i potřeby, které musí řešit a proto je logické jejich
sdruţení do MAS.

1.2.5 Základní údaje o území MAS



Celková rozloha MAS Ekoregion Úhlava činí 624,39 km2
V území MAS Ekoregion Úhlava ţilo k 31. 12. 2013 13 827 obyvatel

Obrázek 1 Umístění MAS Ekoregion Úhlava v rámci ČR
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1.2.6 Shodné charakteristiky území
MAS Ekoregion Úhlava se nachází na Šumavě na hranici České republiky a Spolkové
republiky Německo, konkrétně Spolkové země Bavorsko, v jihozápadní části Plzeňského
kraje. Prostor Ekoregionu Úhlava je vymezen správním územím obcí Bezděkov, Čachrov,
Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýrsko, Prášily,
Srní, Stráţov a Ţelezná Ruda. Rozloha regionu je 624,38 km2. Na této rozloze ţije 13 827
obyvatel. Průměrná hustota zalidnění je tedy zhruba 22 obyvatel/km2. Dle administrativního
členění České republiky spadají obce na území působnosti MAS do okresu Klatovy a do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy a Sušice (Prášily, Modrava, Srní).
Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Stráţov a Ţelezná Ruda mají statut města. Čachrov a
Dešenice jsou městysy.
Obrázek 2 Území MAS podle ORP

Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko a Stráţov jsou členy
dobrovolného svazku obcí Úhlava. Čachrov, Hamry, Modrava, Prášily, Srní a Ţelezná Ruda
jsou členy Mikroregionu Šumava – západ.
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Ekoregion se nachází v oblasti, která si zachovává svůj původní krajinný ráz. Najdeme zde
významné přírodní bohatství ve formě kvalitních podzemních vod a zachovalého přírodního
prostředí. Region leţí částečně v oblasti Národního parku Šumava a v jihovýchodní části
Ekoregionu se rozkládá Chráněná krajinná oblast Šumava (CHKOŠ). Její hranice vede přes
katastrální území obcí Chudenín, Nýrsko, Dešenice, Stráţov a Čachrov.
I samotný název Ekoregionu, který nese jméno hlavního vodního toku, odráţí vědomí
významu území z hlediska ochrany ţivotního prostředí, a to především kvality vod. Území je
zahrnuto do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a na řece Úhlavě
v blízkosti města Nýrsko byla vybudována vodárenská nádrţ jako zdroj pitné vody (úroveň
kvality kojenecké vody) pro okres Klatovy, Domaţlice a perspektivně i centrální oblast
Plzeňského kraje.
Nejznámějším vrcholem horského masivu Královský Hvozd je Ostrý (1280 m.n.m), který je
turisticky přístupný z obou stran státní hranice.
V současné době hrají významnou roli, a vţdy v minulosti hrály, přeshraniční vztahy. Po
dlouhou dobu byly omezovány bariérou ţelezné opony, s průvodním jevem značné
podinvestovanosti všech sídel celého území. Zástupci samosprávy Ekoregion Úhlava jiţ
koncem devadesátých let úspěšně vybudovali těsné přeshraniční partnerství s příhraničními
bavorskými obcemi. V rámci Akčního sdruţení Královský hvozd tak obce MAS jako jedny
z prvních v celé ČR úspěšně dokončily společnou přeshraniční strategickou koncepci rozvoje
území.

1.2.7 Přírodní podmínky MAS Ekoregion Úhlava, z.s.
Přírodní podmínky území, na kterém se MAS nachází, jsou jednou z největších předností této
lokality. Jiţní část Ekoregionu leţí částečně v oblasti Národního parku Šumava
a v jihovýchodní části Ekoregionu se rozkládá Chráněná krajinná oblast Šumava (CHKOŠ),
coţ svědčí o tom, ţe jde o přírodní oblast nadregionálního významu z hlediska ochrany
ţivotního prostředí. Její hranice vede přes katastrální území obcí Chudenín, Nýrsko,
Dešenice, Stráţov a Čachrov.
Z geomorfologického hlediska pak území patří do subsystému Hercynské pohoří, provincie
Česká vysočina, severní část zasahuje do Poberounské subprovincie, oblast Plzeňská
pahorkatina a většina území Ekoregionu patří do Šumavské subprovincie, dělené na celky
Českoleská oblast a Šumavská hornatina.
Oblast je tvořena rozmanitým reliéfem na litologickém podloţí. Její geologická stavba je
poměrně pestrá i díky tomu, ţe se nachází v oblasti kontaktu tří odlišných geologických
komplexů. Jedná se o Moldanobikum, Kdyňský bazický komplex a Středočeský pluton. Vedle
různých metamorfovaných hornin převaţují krystalické břidlice (rula, svor), vrcholové partie
jsou tvořeny převáţně svory. I díky tomu se zde vyvinuly pestré biocenózy, které jsou pro
území charakteristické a cenné.
Pedologické sloţení je následující: půdní druhy – kambizem, pseudogleje, podzoly a hnědé
lesní půdy. Jinak převaţují střední aţ lehké půdy, v údolních nivách se zvýšeným procentem
hlinitých příměsí a ve vrcholových partiích se vyskytují mělké půdy.
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Z hlediska klimatických poměrů je území zahrnuto do mírně teplé oblasti, jihozápadní partie
nejvyšších poloh potom do chladných oblastí. Je ovlivněno západním prouděním s výraznou
oceanitou. Převládá oceánské proudění s dostatečným mnoţstvím sráţek (vrcholové partie
přesahují 1200 mm., v ostatních částech pak kolem 800 mm).
Oblast Ekoregionu je rovněţ charakteristická vysokým stupněm zalesnění. Z jeho celkové
rozlohy přibliţně 62,4 tisíc ha zaujímají lesní komplexy zhruba 39,9 tisíc ha (62%), přičemţ
republikové průměry se pohybují těsně nad 30%. Z hlediska porostní skladby však převaţují
smrkové monokultury (90%), které nejsou ideální pro udrţení krajinné rovnováhy. Do
budoucna se počítá s výsadbou původních druhů dřevin a zvýšení druhové pestrosti porostů.
Lesy jsou charakteristické hojným výskytem a pestrostí volně ţijící zvířeny.
Pro horské oblasti jsou typické i rozsáhlé travní porosty – horské louky. Celkově travní
porosty tvoří 15 % území MAS a zemědělská půda 25 %.
Nejznámějším vrcholy na území MAS jsou Poledník (1315 m.n.m)., Jezerní hora (1343
m.n.m.), Svaroh (1333 m n.m.) nebo Ostrý (1280 m.n.m), který je turisticky přístupný z obou
stran státní hranice. Nejvyšším bodem je pak Blatný vrch (1367 m.n.m.) nacházející se ve
správním obvodu Modravy, nejniţším hladina Úhlavy u Janovic nad Úhlavou cca 430 m.n.m.
Území je významné i z hlediska kvality vod. Je zahrnuto do chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV). Najdeme zde významné přírodní bohatství ve formě kvalitních
podzemních vod. Přesto vodní plochy tvoří pouze 1,6% celkové plochy.
Po plochých šumavských hřbetech navíc probíhá hlavní evropské rozvodí mezi mořem
Severním a Černým (hranicí je Královský hvozd). Pohoří je prameništěm několika
významných řek - např. Vltavy, Otavy či Úhlavy náleţející do povodí Severního moře a
Řezné, Ilzu, Grosse Mühl do povodí Černého moře.
Specifickým jevem jsou na Šumavě přirozená ledovcová jezera, která se vyskytují
v nadmořské výšce kolem 1000 m jako např. Černé, Čertovo, Laka nebo Prášilské jezero. Za
zmínku stojí také velké rašelinné slatě, které jsou zásobárnou vody a můţeme je vidět
především v oblasti Modravy a Srní. Často jsou to také pozůstatky doby ledové.
V blízkosti města Nýrsko byla vybudována vodárenská nádrţ jako zdroj pitné vody (úroveň
kvality kojenecké vody) pro okres Klatovy, Domaţlice a perspektivně i centrální oblast
Plzeňského kraje.

1.3

Historie MAS Ekoregion Úhlava

Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava splňující parametry programu LEADER+
byla vytvořena v lednu 2005. Sdruţuje zástupce místní samosprávy, podnikatele v oblasti
cestovního ruchu a místní neziskové organizace. Jádrem partnerství je systém marketingové
značky Ekoregionu Úhlava.
Příprava na vytvoření MAS probíhala jiţ od roku 2003, kdy vznikla pracovní skupina, která
se skládala ze zástupců samosprávy a podnikatelů. Výstupem z jednání pracovní skupiny,
která probíhala po celý rok 2003, bylo vytvoření souboru kvalitativních a ekologických
standardů pro podnikatele v cestovním ruchu. Cílem se stal vznik marketingové značky
Ekoregionu Úhlava. Zároveň byl vytvořen systém kontroly dodrţování těchto standardů.
Soukromí partneři byli do přípravy systému zapojeni kvůli předběţnému zjištění jejich zájmu,
moţností a potřeb. Přizváním ke vzniku systému, se zvětšil i jejich zájem o zapojení se do
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jeho fungování. Do systému marketingové značky se zapojili všichni účastníci pracovních
setkání a další podnikatelé z území Ekoregionu.
První nositelé marketingové značky (provozovatelé místních restaurací, penziónů a hotelů)
byli vybráni na počátku roku 2004. Podnikatelé i zástupci samosprávy se scházeli i v dalších
měsících, aby konzultovali přínosy marketingové značky a moţnosti rozšíření celého
systému. K těmto jednáním byli přizváni i zástupci místních neziskových organizací (např.o.s.
Vlastivědné muzeum Nýrsko, Klub českých turistů) a stali se rovnocennými partnery
probíhajícího dialogu. Nedílnou součástí systému marketingové značky bylo i vytvoření
internetových stránek www.ekoregion-uhlava.cz, které slouţí ke kvalitnímu informování
veřejnosti o podstatě fungování celého systému.
Bylo také rozhodnuto o zapojení se do programů typu LEADER, a to na posledních dvou
jednáních zástupců samosprávy, podnikatelů i NNO v roce 2004. Všichni účastníci těchto
jednání se shodli na tom, ţe formalizace skupiny můţe přispět k prohloubení před více neţ
dvěma lety započaté spolupráce a jsou připraveni nést zodpovědnost za činnost MAS a
realizaci jejích strategických cílů. Dne 19.1. 2005 proběhlo ustavující valné shromáţdění
členů občanského sdruţení Ekoregion Úhlava.
Na svoji činnost získala MAS dotaci z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství, opatření 2.1. (Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí,
podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+, investiční záměr
Osvojování schopností).
V současné době má spolek Ekoregion Úhlava 23 členů, z nichţ 9 jsou zástupci samosprávy a
ostatní dílem podnikatelé, soukromí zemědělci a dílem neziskové organizace a soukromé
osoby (viz tabulka níţe).
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1.3.1 Členové nebo partneři MAS
Tabulka 1 Členové a partneři MAS Ekoregion Úhlava

Název subjektu

Sídlo

Zástupce subjektu pro
Zájmová skupina
MAS

1. Muzeum Královského hvozdu v
Nýrsko
Karel Velkoborský
Nýrsku
2. René Göndör
Svatá Kateřina
3. Ing.arch. Hana Przygrodská
Hamry
4. Jan Koryťák
Hamry
5. Josef Necuda
Nýrsko
6. Lenka Koriťáková
Stará Lhota
7. Romana Jiříková
Nýrsko
8. Jan Pavlásek
Horní Němčice
9. Martina Vavírková
Záhorčice
10. Tomáš Rayser
Hadrava
11. SDH Hadrava
Hadrava
Tomáš Volmut
12. Monika Skopalová
Kaznějov
13. Helena Boučková
Dešenice
14. Městys Čachrov
Čachrov
Jana Kocurová
15. Město Stráţov
Stráţov
Josef Rousek
16. Město Nýrsko
Nýrsko
Miloslav Rubáš
Janovice nad
17. Město Janovice nad Úhlavou
Michal Linhart
Úhlavou
18. Městys Dešenice
Dešenice
Lenka Sýkorová
19. Obec Hamry
Hamry
Petr Křovina
20. Obec Chudenín
Chudenín
Jaroslav Bouzek
21. Obec Bezděkov
Bezděkov
Josef Červený
22. Obec Klenová
Klenová
Andrea Baierová
23. Tomáš Havránek
Plzeň
zdroj MAS Ekoregion Úhlava

Cestovní ruch
Podnikání
Cestovní ruch
Cestovní ruch
Krajina a příroda
Podnikání
Sociální oblast a školství
Podnikání
Podnikání
Podnikání
Krajina a příroda
Cestovní ruch
Krajina a příroda
Rozvoj obcí
Rozvoj obcí
Sociální oblast a školství
Sociální oblast a školství
Krajina a příroda
Cestovní ruch
Rozvoj obcí
Krajina a příroda
Rozvoj obcí
Sociální oblast a školství

Všechny aktivity MAS jsou otevřeny široké veřejnosti a místní obyvatelstvo je zapojováno do
její činnosti prostřednictvím účasti na jednání orgánů MAS a rovněţ ve fázi tvorby a realizace
SCLLD. MAS je otevřená všem, kdo mají zájem na smysluplném rozvoji daného území, kde
Ekoregion Úhlava působí.
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Seznam obcí na jejichţ území MAS Ekoregion Úhlava působí
tabulce.

je uveden v následující

Tabulka 2 Obce na území působnosti MAS

Název obce
Bezděkov
Čachrov
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
zdroj MAS Ekoregion Úhlava

1.4

Zkušenosti s rozvojem území

MAS Ekoregion Úhlava uspěla s ţádostí o poskytnutí dotace v programu LEADER ČR 2006.
Během realizace záměru MAS bylo podpořeno pět projektů s celkovými náklady na realizaci
4 853 804,- Kč. Během realizace programu byla ověřena funkčnost organizační struktury
MAS a zejména funkčnost partnerství místních samospráv, podnikatelů, NNO a aktivních
občanů.
Důleţitou zkušeností učiněnou při realizaci programu (která vyplynula z hodnocení dopadů
realizace tohoto programu na jednání Programového výboru) bylo zjištění potřeby sběru
projektových námětů a tvorba zásobníku projektů při realizaci programu s větším finančním
objemem rozdělovaných prostředků. Sběr záměrů se pro přípravu SPL 2007 – 2013 ukázal
jako vhodný nástroj zajištění úspěšné realizace programu co do čerpání dotačních prostředků
a zároveň jako velmi vhodný nástroj zjišťování potřeb a potenciálu území. Z takového zjištění
je pak moţné usuzovat o reálnosti naplnění vytčených cílů SPL.
V rámci Programu rozvoje venkova 2007-2013 bylo podpořeno 38 projektů na území MAS.
Na tyto projekty bylo alokováno 14 085 572 Kč.

14

Animační aktivity MAS:
-

-

aktualizace webových stránek ekoregionu Úhlava
vydání česko-německé broţury o procesu zakládání MAS ekoregionu Úhlava a o
Marketingové značce Ekoregionu Úhlava
marketingová studie popisující moţnosti rozšíření systému marketingové značky na
další subjekty a stanovující potřebnou úpravu stávajících kritérií stanovených pro
podnikatele v cestovním ruchu
vzdělávací semináře o programu LEADER ČR a o formách a metodách budování
místního partnerství
o v říjnu 2005 na téma moţnosti přeshraniční spolupráce v letech 2007 – 2013,
o v březnu 2006 na téma moţnosti čerpání finančních prostředků z EU v letech
2007 –2013
spolupráce s Plzeňským krajem na projektu „Budování absorpční kapacity místních a
regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského kraje v období
2007 – 2013“
zjišťování potřeb obyvatel prostřednictvím sběru projektových záměrů obcí,
podnikatelů, NNO a při jednáních orgánů MAS
příprava a realizace Strategického plánu LEADER pro období 2007 - 2013

Na rozvoji území se kromě obcí a soukromého sektoru z velké míry podílejí i nevládní
neziskové organizace, proto MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantové schéma na podporu
malých projektů nestátních neziskových organizací, jehoţ cílem je podporovat spolkové,
volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní
akční skupiny Ekoregion Úhlava. Podpora je určena pro neinvestiční náklady. V roce 2012
bylo podpořeno 22 NNO z 9 obcí částkou 175 040 Kč, v roce 2013 17 NNO částkou 140 100
Kč.
Další zkušenosti MAS:
MAS spolupracovala s Plzeňským krajem na realizaci projektu Budování absorpční kapacity
Plzeňského kraje v rámci opatření 3.3. Společného regionální operačního programu a podílela
se na naplňování krajského zásobníku projektových záměrů. V rámci tohoto projektu byly
zpracovány i analýzy týkající se území MAS v celkovém objemu cca 350 000 Kč.
Podstatnou zkušeností s aplikací principů LEADER je zavedení systému marketingové
značky ve spolupráci s bavorským místním partnerstvím samospráv a podnikatelů, které
slouţilo jako modelový příklad.
Zástupci místních samospráv a NNO mají rovněţ bohaté zkušenosti s uplatňováním dalších
politik České republiky a Evropské unie při realizaci rozvojových projektů.
Jednalo se zejména o:
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o Program obnovy venkova
o POV Leader
o Státní program rozvoje cestovního ruchu
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o Program podpory hospodářsky slabých a strukturálně postiţených regionů
Státní fond rozvoje bydlení
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo ţivotního prostředí ČR
Společný regionální operační program
Plzeňský kraj
o Program podpory stabilizace venkovských oblastí Plzeňského kraje
o Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňské kraji
o Ekologické projekty Plzeňského kraje
o Program venkovská turistika
Fond Solidarity
Phare CBC – Společný fond malých projektů
Phare CBC – grantová schémata
Sapard
Interreg III A
Interreg III A – Dispoziční fond
Operační program Ţivotní prostředí
Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Rovněţ byly vyuţívány zdroje českých i zahraničních nadací:
 Nadace Vltava
 Českoněmecký fond budoucnosti
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2

Analytická část

2.1 Socio-ekonomická analýza
2.1.1 Obyvatelstvo
2.1.1.1 Počet a hustota zalidnění
Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava patří k nejméně zalidněným oblastem České
republiky a v meziokresním srovnání také k nejméně lidnatým oblastem Plzeňského kraje.
Tento fakt je dán zejména velkými katastry příhraničních obcí, jak je dobře patrné z tabulky 2.
Tabulka 3 Hustota zalidnění - srovnání

Hustota zalidnění (obyvatel/km²) k 31. 12. 2013
MAS Ekoregion
Okres Domaţlice
Okres Klatovy
Úhlava
22
54
45
Zdroj: ČSÚ

Plzeňský kraj
76

Česká republika
133

Tabulka 4 Hustota zalidnění - přehled

Obec

Hustota zalidnění (obyvatel/km²) k 31. 12. 2013
Kód obce
Rozloha (km2)
Počet obyvatel

Hustota zalidnění
(obyv/ km2)

Bezděkov

555801

14,92

947

63

Čachrov
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad
Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Zdroj: ČSÚ

555941
556041
578240
556386
556394

88,18
31,39
36,89
45,85
28,48

523
675
116
589
2 264

6
22
3
13
79

541851
542148
556831
556084
557111
557137
557528

4,21
81,63
31,51
112,33
33,48
35,70
79,81

125
70
4 978
155
252
1 368
1 765

30
1
158
1
8
38
22

Nejlidnatější je město Nýrsko, které v regionu MAS zároveň tvoří přirozené centrum pro
většinu obcí jednak z toho důvodu, ţe je obcí s pověřeným obecním úřadem (pro Dešenice,
Hamry, Chudenín a Ţeleznou Rudu) a hlavně proto, ţe nabízí pracovní příleţitosti a sluţby
pro obyvatele. Druhým přirozeným spádovým místem, které ovšem leţí mimo území
působnosti MAS, je město Sušice. Nadregionálními centry pro obyvatele regionu MAS jsou
pak jednoznačně Klatovy a krajské město Plzeň. Nejméně zalidněné jsou mimo Ţeleznou
Rudu, obce centrální Šumavy, které historicky spadají do hraničního pásma. V době takzvané
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studené války byla většina obcí v hraničním pásmu vysídlena, a opuštěné budovy byly
srovnány se zemí, nebo postupem času zchátraly a zanikly.
Tabulka 5 Vývoj počtu obyvatel

Obec
Bezděkov
Čachrově
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Území MAS
Zdroj: ČSÚ

2008
918
517
680
109
641
2222
125
55
5180
155
275
1336
2310
14 523

2009
931
499
679
107
656
2256
124
55
5140
156
270
1362
2279
14 514

2010
925
483
702
108
633
2251
122
66
5142
167
276
1340
2264
14 479

2011
938
525
689
110
604
2236
126
69
5055
173
261
1351
1817
13 954

2012
939
532
680
113
597
2268
128
70
5006
161
257
1351
1798
13 900

2013
947
523
675
116
589
2 264
125
70
4 978
155
252
1 368
1 765
13 827

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v obcích na území MAS
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatel MAS
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Jak ukazuje graf, počet obyvatel ţijících na území MAS se dlouhodobě sniţuje. Propad grafu
v roce 2011 je způsoben rapidním sníţením počtu obyvatel Ţelezné Rudy, které je ovšem dle
vyjádření Českého statistického úřadu jen projevem přesnější evidence na základě výsledků
sčítání lidu domů a bytů v roce 2011. V předchozích letech dlouhodobě vznikala statistická
chyba způsobená nesprávnou evidencí cizinců. Ve třech obcích (Bezděkov, Hamry, Modrava)
počet obyvatel ve sledovaném období velmi mírně roste. Následující tabulka podrobněji
zachycuje změnu počtu obyvatel v letech v závislosti na migraci a přirozeném přírůstku.
Tabulka 6 Vývoj počtu obyvatel v závislosti na přirozeném přírůstku a migraci

Obec

Rok

Bezděkov

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012

Čachrově

Dešenice

Hamry

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
stěhováním
8
4
1
10
-3
0
-4
-2
-6
-14
1
1
-2
-10
2
-2
-1
3
-2
0
0
1
0
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Celkem
12
9
-7
4
4
8
-32
-16
-10
-6
6
-10
13
9
21
-16
-8
-8
1
-2
1
1
3

20
13
-6
14
1
8
-36
-18
-16
-20
7
-9
11
-1
23
-18
-9
-5
-1
-2
1
2
3

Chudenín

Janovice
Úhlavou

Klenová

Modrava

Nýrsko

Prášily

Srní

Stráţov

Ţelezná Ruda

nad

2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013

-1
2
6
2
2
1
2
13
18
20
11
15
-3
1
-1
1
1
2
-3
0
0
0
-1
0
1
1
-3
12
-2
5
-13
1
1
1
4
-1
-3
0
-2
1
3
1
-2
0
3
-7
1
-3
7
14
14
3
10
8
2

20

4
-25
9
-21
1
-8
-10
98
16
-25
-4
17
-1
-1
0
-3
2
0
0
3
0
11
9
1
-1
47
-37
-10
-45
-54
-15
2
0
10
0
-11
-3
-15
-3
5
1
-5
-3
6
23
-15
2
3
10
-22
-45
-18
-65
-27
-35

3
-23
15
-19
3
-7
-8
111
34
-5
7
32
-4
0
-1
-2
3
2
-3
3
0
11
8
1
0
48
-40
2
-47
-49
-28
3
1
11
4
-12
-6
-15
-5
6
4
-4
-5
6
26
-22
3
0
17
-8
-31
-15
-55
-19
-33

MAS
Úhlava

Ekoregion

2008
2009
2010
2011
2012
2013

32
28
26
24
25
-9

87
-37
-61
-116
-79
-64

119
-9
-35
-92
-54
-73

Zdroj: ČSÚ

Jak jiţ bylo dokumentováno výše, počet obyvatel MAS Ekoregion Úhlava dlouhodobě klesá.
Jediným rokem za posledních šest let, kdy stoupl, byl rok 2008. Příčinou poklesu počtu
obyvatel v regionu je migrace. V regionu se sice rodí více obyvatel, neţ umírá, ale počet těch,
kteří se z něj vystěhovávají, převyšuje počet narozených a přistěhovalých. MAS by proto
měla i nadále podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení atraktivity regionu pro trvalé bydlení.
2.1.1.2 Obyvatelstvo – věková struktura
Na počet obyvatel regionu v budoucnu má kromě migrace vliv také současná věková
struktura a index stáří.
Tabulka 7 Věková struktura obyvatel, index stáří

Obec
Bezděkov
Čachrově
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad
Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Území MAS

rok
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013

0-14

15-64

65+

průměrný
věk

144
175
77
65
91
99
7
13
108
98
345
394
23
21
8
11
760
712
26
24
24
30
192
203
339
249
2 144
2 094

645
620
345
360
485
463
92
83
479
420
1 613
1 577
84
81
37
50
3 793
3 483
112
117
215
180
930
889
1 807
1 300
10 637
9 623

129
152
95
98
104
113
10
20
54
71
264
293
18
23
10
9
627
783
17
14
36
42
214
276
164
216
1 742
2 110

39,7
40,6
41,8
43
42,0
42,2
43,0
42,3
37,1
39,1
37,8
38,3
39,0
38,5
40,7
39,1
38,7
40,9
37,8
38,8
42,2
43,7
41,4
42,4
36,9
40,3
39,85
40,71

Zdroj: ČSÚ
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index stáří
(65+/0 -14 *
100)
89,58
86,86
123,38
150,77
114,26
114,14
142,86
153,85
50
72,45
76,52
74,37
78,26
109,52
125
81,82
82,5
109,98
65,38
58,33
150
140
111,46
135,96
48,38
86,75
81,25
100,76

V osmi ze třinácti obcí na území působnosti MAS Ekoregion Úhlava je index stáří vyšší neţ
100. Index stáří pro MAS jako celek je 100,76 a je tedy niţší neţ index stáří Plzeňského kraje
(117). Průměrný věk obyvatel stoupá téměř ve všech obcích. Přesto je průměrný věk obyvatel
na území MAS jako celku niţší neţ průměrný věk obyvatel Plzeňského kraje (41,5 roku) a
také niţší neţ průměrný věk obyvatel okresu Klatovy (42,4). V souvislosti s věkovou
strukturou v obcích MAS Ekoregion Úhlava nelze primárně mluvit o nějakých územních či
velikostních zákonitostech, např. ţe větší obce mají niţší index stáří, neţ obce menší.
Z tabulky výše ovšem jednoznačně vyplývá, ţe obyvatelstvo MAS Ekoregion Úhlava stejně
jako obyvatelstvo České republiky stárne.
Následující tabulka ukazuje podíl věkových skupin na celkovém počtu obyvatel v roce 2030
ve správních obvodech ORP Klatovy a ORP Sušice v porovnání s hodnotami za území celého
kraje. Tabulka je zpracována na základě Prognózy vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje,
kterou pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracovala společnost ÚRS Praha, a.s.
Tabulka 8 Prognóza vývoje věkové struktury obyvatel

Územní celek

Podíl obyvatelstva v roce 2030 ve věku
0-15
absolutně
15-64
absolutně
v%
v%

ORP Klatovy
13,6
6 992
ORP Sušice
13,1
3 227
Plzeňský kraj
13,2
75 555
Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje

64,1
62,5
64,0

32 881
15 436
367 801

65+let
v%
22,3
24,4
22,8

absolutně
11 432
6 022
131 154

Počet
obyvatelstva
v roce 2030
celkem
51 305
24 685
574 510

Vycházíme-li z hodnot pro ORP Klatovy, do jehoţ správního obvodu spadá většina obcí MAS
Ekoregion Úhlava, bude se hodnota indexu stáří MAS pohybovat kolem 164 obyvatel starších
65 let na 100 dětí do 15 let. Demografická prognóza regionu MAS tedy není příliš
optimistická. MAS by se měla v příštích letech zaměřit na posilování sociální infrastruktury
pro seniory, neboť je zřejmé, ţe lidí nad 65 let bude v regionu přibývat a jedním z úkolů
místního partnerství by měla být snaha o vytvoření podmínek pro důstojné a pokud moţno
aktivní proţití této ţivotní etapy.
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2.1.1.3 Obyvatelstvo - vzdělanostní struktura
Popis struktury populace MAS Ekoregion Úhlava ve vztahu ke vzdělání vychází z výsledků
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (SLDB).
Tabulka 9 Vzdělanostní struktura obyvatel

Střední včetně
vyučení
(bez maturity)

Úplné střední
(s maturitou)

Nástavbové studium

Vyšší odborné
vzdělání

Vysokoškolské

MAS Ekoregion Úhlava
Okres Klatovy
Okres Domaţlice
Plzeňský kraj
ČR
Zdroj: ČSÚ

Základní včetně
neukončeného

Podíl osob s nejvyšším dokončeným stupněm vzdělání v %

Bez vzdělání

Území

0,34
0,33
0,4
0,41
0,47

19,67
18,88
20,4
18,15
17,56

37,42
36,81
38,45
34,71
32,99

25,27
26,82
25,9
27,21
27,1

2,32
2,54
2,52
2,6
2,77

0,92
1,05
0,91
1,13
1,31

6,98
8,97
6,95
10,4
12,46

Graf 3 Obyvatelé dle nejvyššího dosaţeného vzdělání
Podíl osob s nejvyšším dosaženým vzděláním v %

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bez vzdělání

Základní
Střední včetně Úplné střední
včetně
vyučení
neukončeného

MAS Ekoregion Úhlava

Nástavbové
studium

Vyšší odborné Vysokoškolské
vzdělání

Okres Domažlice

Okres Klatovy
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Plzeňský kraj

ČR

Jak vyplývá z tabulky výše, je rozloţení populace MAS Ekoregion Úhlava podle dosaţeného
vzdělání srovnatelné s hodnotami pro okres Domaţlice, který je svou geografickou polohou
v příhraničí nejvíce podobný regionu MAS. Ve srovnání s hodnotami pro celý okres Klatovy
je jiţ patrný posun struktury vzdělanosti směrem ke střednímu a základnímu vzdělání. Ve
srovnání s Plzeňským krajem a Českou republikou je zcela markantní rozdíl v kategorii
vysokoškolského vzdělání. Tento fakt je dán zejména výše popsanou migrací populace
v produktivním věku do větších sídel regionu, přičemţ stěhují se více obyvatelé s vyšším
vzděláním. Otázkou je také dostupnost vyššího vzdělání v regionu (viz níţe oddíl věnovaný
školství).
Kromě středoškolského vzdělání bez maturity a vzdělání vysokoškolského ve všech
sledovaných skupinách převaţují ţeny.
Graf 4, vzdělanostní struktura podle pohlaví

Zdroj: ČSÚ

2.1.2

Bytový fond

V jednotlivých obcích i městech na území MAS převaţují rodinné domy, které tvoří 88%
bytového fondu. Bytové domy tvoří 8,5% a ostatní budovy 3,5% bytového fondu. Domy
přibývaly v posledních letech zejména ve větších městech (Nýrsko, Janovice nad Úhlavou) a
v turisticky atraktivních obcích, zejména v Ţelezné Rudě. Největší nárůst domů je v Nýrsku,
kde od roku 1990 bylo postaveno 266 nových (převáţně rodinných, ale i bytových domů). Je
to dáno tím, ţe Nýrsko je největším městem v území, nabízí nejvíce pracovních příleţitostí a
je zde centralizováno mnoho sluţeb. V Janovicích nad Úhlavou za stejné období přibylo 105
nových domů a v Ţelezné Rudě 94. Uvedená data jsou z roku 2011 ze Sčítání lidí, bytů a
domů. Novější data nejsou v současnosti dostupná. Starší, zejména bytové domy, ale i
veřejné budovy (např. budovy obecních úřadů), nejsou často v příliš dobrém technickém stavu
a nevyhovují dnešním standardům zejména, co se týče energetické náročnosti. Obce mají
zájem je zrekonstruovat a nadále zkvalitňovat bytový fond v obcích.
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Tabulka 10 Bytový fond

Obec název
Domy
Bezděkov
Čachrov
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad
Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Celkem

339
248
298
65
222

Rodinné Bytové
domy
domy
Ostatní
326
4
9
230
13
5
278
14
6
58
3
9
206
12
4

608
45
32
1033
83
115
571
520
4 179

526
43
26
877
71
97
541
409
3 688

68
1
0
121
5
10
26
76
353

14
1
6
35
7
8
4
35
143

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Graf 5
Počet nově vybudovaných domů
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Železná Ruda

Strážov

Srní

Prášily

Nýrsko

Modrava

Klenová

Janovice nad Úhlavou

Chudenín

Hamry

Dešenice

Čachrov

Bezděkov

0

Obdobný stav je, co se týče počtu dokončených bytů. V posledních 15 letech přibylo nejvíce
bytů v Ţelezné Rudě (612), Nýrsku (173) a v Janovicích nad Úhlavou (97). Jde o byty jak
v rodinných, tak bytových domech, včetně bytů pro seniory a bytů v přístavbách. Je zřejmé,
ţe v Ţelezné Rudě přibyly především domy s více byty (tedy bytové domy), zatímco
Janovicích a Nýrsku přibývají spíše rodinné domy. V Ţelezné Rudě, která patří mezi
významná turistická střediska, přibylo kromě bytů pro trvalé bydlení i velké mnoţství bytů
určených pro rekreaci a krátkodobý i dlouhodobý pronájem.
Tabulka 11 Dokončené byty v letech 2001 aţ 2014

Obec název
Bezděkov
Čachrov
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Celkem

Dokončené byty
celkem 2001-14
(vč.pro seniory,
přístaveb atd.)
50
19
30
6
26
97
0
19
173
43
60
50
612
1 185

Dokončené byty
v rodin. domech
2001-14
44
12
20
6
22
42
0
10
80
23
31
32
130
452

Dokončené byty v
byt. domech
2001-14
0
0
0
0
0
0
0
0
32
13
23
12
146
226

Zdroj: ČSÚ, 2014

2.1.3 Infrastruktura
2.1.3.1 Doprava, místní komunikace
Územím MAS neprochází ţádná dálnice ani rychlostní komunikace. Prochází jím silnice
první třídy č. 27 (Most – Plzeň – Klatovy – Ţelezná Ruda) a silnice druhé třídy č. 171, 190,
191 a 192. Tyto hlavní komunikační tepny doplněné sítí silnic třetí třídy zajišťují propojení
regionu s krajským městem. Region je prostřednictvím šesti hraničních přechodů napojen na
sousední Spolkovou republiku Německo. Prášily/Scheuereck, Ostrý/Grosser Osser,
Fleky/Hofberg a Zadní Chalupy/Helmhof jsou pouze pro pěší nebo lyţaře a cykloturisty,
Ţelezná Ruda/Bayrich-Eisenstein je pro osobní auta, autobusy a nákladní dopravu do 3,5 t,
Svatá Kateřina/Neukirchen je silniční přechod pro osobní automobily. Jediným ţelezničním
přechodem je Ţelezná Ruda/Bayrich-Eisenstein. S kvalitní dopravní přístupností je však
spojeno velké dopravní zatíţení obcí, kterými prochází silnice I. i II. třídy, coţ má negativní
vliv na kvalitu ţivota obyvatel těchto obcí. Problémem regionu je zejména nevyhovující stav
komunikací, které spravuje Plzeňský kraj a v souvislosti s komunikacemi třetí třídy údrţba
příkopů, jejich odvodnění, atd. V následující tabulce je uveden přehled stavu komunikací
v jednotlivých obcích regionu MAS Ekoregion Úhlava.
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Tabulka 12 Stav místních komunikací

počet
Obec
km

stav

11,65

nevyhovující

34

vyhovující

nebezpečné úseky komunikací

Bezděkov
Čachrov
Dešenice
22

nevyhovující

35

nevyhovující

Hamry
Chudenín
20

vyhovující

21

nevyhovující

5

vyhovující

Janovice nad
Úhlavou

Klenová
Modrava

4

nevyhovující

Nýrsko

Prášily
Srní

1,5
10

Po odkanalizování jsou rozbité
MK v obcích Milence,
Dešenice, Stará Lhota.
Úsek pod kostelem – úzká
komunikace s malou
přehledností.

problémová místa pro
bezpečnost chodců
Úsek pro přecházení u ZŠ, OÚ
a kadeřnictví
V úseku na Javorné, kde není
uzavřená obec, a nebylo
povoleno sníţení rychlosti
Chybí propojení chodníky mezi
Dešenicemi, Milencemi a
Nýrskem.

Skelná Huť, Uhliště, Svatá
Kateřina – absence značených
přechodů pro chodce
1) Křiţovatka silnice II/191
1) Přechod pro chodce u
s MK Klenovská –
křiţovatky silnice II/191
frekventovaná nepřehledná
s MK Klenovská – velké
křiţovatka
mnoţství projíţdějících
2) Křiţovatka silnice II/191
vozidel
se silnicí III/171 –
2) Přechod pro chodce přes
frekventovaná nepřehledná
silnici II/191 u restaurace
křiţovatka
Kulatá bába – velké
3) Křiţovatka MK 19123 se
mnoţství projíţdějících
silnicí II/191 vozidel
frekventovaná nepřehledná 3) Silnice III/171 - jediná
křiţovatka
přístupová komunikace
k Rozvojové zóně – velký
pohyb chodců na
frekventované silnici
U komunikací chybí chodníky.
Po celém úseku silnice III. třídy
č. 16910 Hradlový most –
Filipova Huť. Silnice je
dopravním koridorem pro celou
škálu uţivatelů, z nich jsou
nejvíce ohroţeni chodci
s dětskými kočárky.
Nejnebezpečnějším úsekem je
Modrava – Hradlový most.
Nebezpečným je stav
komunikace III. třídy č. 16910
v úseku Srní – Filipova Huť.
Křiţovatka na náměstí u mostu
přes Úhlavu, křiţovatka u
hasičárny, křiţovatka u OMW

nevyhovující
nevyhovující

Modrava a Filipova Huť.
Neexistující chodníky při
komunikaci III. třídy č. 16910.
Modrava - křiţovatka silnice
III. třídy 16910 s místní
komunikací.
Silnice do Staré Lhoty, úsek od
OMW – Diskont, Chodská ulice
Před autocampingem Antýgl je
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autobusová zastávka a přechod
silnice je z obou směrů
nepřehledný.
Stráţov

35

vyhovující

Ţelezná Ruda

nevyhovující

Některé uličky na Hradčanech
jsou příliš úzké a svozová firma
Rumpold zde pro komunální
odpad nezajede, proto občané
musí popelnice sváţet na
svozové místo.
Na několika místech
nepřehledné vyjíţdění na
hlavní silnici, problémy
Chybějící chodníky, úzké ulice
s dodrţováním rychlosti v obci.

Zdroj: vlastní šetření

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe stav místních komunikací v obcích regionu MAS není
dobrý a je nutné do zvýšení jejich kvality investovat. Stejně tak je nutné se zaměřit na zvýšení
bezpečnosti chodců. V řadě obcí chybí chodníky podél hlavních komunikací
a přechody pro pěší. Úpravy místních komunikací nějakým způsobem plánují téměř všechny
obce regionu MAS.
Ţelezničním spojením, které propojuje území MAS s krajským městem Plzní i Spolkovou
republikou Německo, je trať č. 183 (Plzeň – Klatovy – Ţelezná Ruda). Tato trať prochází
v regionu MAS obcemi Bezděkov, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Dešenice, Hamry a
Ţelezná Ruda. Četnost spojů je na dobré úrovni (12 spojů ve všední den, 10 v sobotu a 11
v neděli).
Veřejnou autobusovou dopravu zajišťuje v obcích MAS převáţně společnost ČSAD autobusy
Plzeň a.s, kterou doplňuje především tzv. Šumavabus firmy RDS bus. Ve velkých sídlech
regionu (Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Ţelezná Ruda) je dopravní obsluţnost na dobré
úrovni. Malé obce, které nejsou na zmíněné ţelezniční trati, naopak trpí nedostatkem spojů a
to zejména o víkendech a svátcích (Chudenín, Modrava, Prášily). Následující tabulka uvádí
problémy s dopravní obsluţností, které identifikovaly jednotlivé obce v dotazníkovém šetření.
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Tabulka 13 Problémy s dopravní obsluţností

Název obce
Chudenín

Problém
Nedostatečný počet autobusových linek.
Modrava je odlehlou obcí vůči ORP, kterou je Sušice – 35 km. Do města s okresní
působností, kterým jsou Klatovy, je to 70 km. V případě dojíţdějících dětí do
gymnázia v Sušici nestíhají první hodinu vyučování a případné zájmové
mimoškolní činnosti se nemohou v závislosti na dopravní obsluţnost věnovat,
protoţe poslední odjíţdějící autobus na Modravu je odveze ze školy a dál uţ
nejede nic.
Pokud má občan Modravy navštívit úřad či zdravotní zařízení v Klatovech,
nemůţe k tomu vyuţít prostředky dopravní obsluţnosti, leda by zůstal v Klatovech
přes noc a druhý den ráno vyrazil zpět.
Chybí noční spoj z Klatov.
Nedostatečný počet autobusových linek.
Autobus nejezdí o víkendech, spoje pro školáky z okolních vesnic nejezdí o
prázdninách, večerní spojení není ani do Stráţova a ani ze Stráţova.

Modrava
Nýrsko
Prášily
Stráţov
Zdroj: vlastní šetření

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze říci, ţe dopravní obsluţnost v obcích regionu
MAS Ekoregion Úhlava je ve všedních dnech vyhovující. Mělo by se zlepšit propojení
menších a větších sídel v regionu a také by se měla zvýšit četnost spojů v malých obcích
zejména o víkendu.
2.1.3.2 Veřejná prostranství
Kvalitní veřejná prostranství jsou důleţitým prvkem udrţitelného rozvoje kaţdé obce, neboť
vytvářejí základnu pro kulturní, společenský i sportovní ţivot místních obyvatel a jsou i
hlavním činitelem, který spoluvytváří pozitivní či negativní obraz obce resp. regionu v očích
návštěvníků MAS Ekoregion Úhlava. V následující tabulce jsou uvedeny záměry jednotlivých
obcí.
Tabulka 14 Záměry obcí - veřejná prostranství

Záměry

Obec

Bezděkov
Hamry
Janovice nad Úhlavou
Modrava
Nýrsko
Ţelezná Ruda
Zdroj: vlastní šetření

1. Revitalizace centra obce
2. Výsadba veřejné zeleně
3. Osázení pozemku okolo kostela sv. Václava, relaxační prostor
4. Výměny autobusových zastávek
1. Úprava veřejného prostranství – Kollerův dvůr
2. Úprava jezírka – Kollerův dvůr
1. Regenerace zeleně
1. Komplexní úprava veřejného prostranství v centru obce
1. Revitalizace náměstí
1. Revitalizace městského centra
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe problematika veřejných prostranství bude i v období
2014 – 2020 aktuálním tématem. Vedle zkvalitňování vzhledu intravilánů obcí budou místní
samosprávy připravovat a realizovat projekty na zkvalitnění trávení volného času pro místní
obyvatele i návštěvníky regionu.
2.1.3.3 Zázemí pro kulturní a sportovní činnost
Vedle veřejných prostranství je důleţitým atributem, který vytváří základnu pro společenské a
kulturní aktivity, kvalita zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Z nejvýznamnějších kulturních center v regionu je nutné zmínit hrad, zámek a galerii
Klenová, kde je moţné absolvovat prohlídku hradu, zámku, stálé expozice v přízemí zámku a
různých dočasných výstav. Zámek nabízí i moţnost pořádání svatebních obřadů. Největším
sportovním areálem regionu je lyţařský areál v Ţelezné Rudě. Přehled o počtech zařízení
kulturní a sportovní infrastruktury v regionu MAS nabízí následující tabulka.
Tabulka 15 Kulturní a sportovní infrastruktura

Kultura
kina, divadla
galerie
knihovny
muzea
kulturní domy, sály či
klubovny
střediska pro volnočasové
aktivity dětí a mládeţe
venkovní zázemí pro
setkávání
Zdroj: ČSÚ, vlastní šetření

Počet zařízení
1
1
11
5
6

Sport
moţnosti koupání
dětská hřiště
venkovní sportoviště

Počet zařízení
8
20
21

14
7

Tabulka 16 Kulturní a sportovní infrastruktura

Obec

Kulturní
zařízení

Muzea,
galerie

Knihovny

Sakrální
stavby

Hřiště
(venkovní)

Tělocvičny

Koupaliště,
bazény

Bezděkov

2

0

0

2

2

0

0

Čachrov

0

0

1

2

1

1

1

Dešenice

4

1

1

2

2

1

0

Hamry

0

0

0

1

1

0

0

Chudenín
Janovice
nad
Úhlavou

1

0

1

1

0

0

0

3

0

1

1

3

1

1

Klenová

0

1

0

1

0

0

0

Modrava

0

0

0

0

0

0

0

Nýrsko

1

1

1

2

4

2

1

Prášily

0

0

1

0

0

0

0
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Srní

0

0

1

1

0

0

4

Stráţov

0

0

1

1

2

2

1

5

2

2

2

18

2

3

16

5

10

16
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9

11

Ţelezná
Ruda
Celkem
MAS
Zdroj ČSÚ

V regionu MAS není provozováno ţádné kryté divadlo či kino. Ze sportovních zařízení
v regionu chybí krytá plavecká hala. Jinak lze říci, ţe v regionu lze najít zázemí či zařízení
pro všechny běţné sportovní aktivity. V malých obcích se tak děje především prostřednictvím
dobrovolných sborů hasičů a organizacím Tělocvičné jednoty Sokol. Následující tabulka
uvádí záměry obcí v této oblasti.
Tabulka 17 Záměry obcí v oblasti kulturní a sportovní infrastruktury

Záměry

Obec
Bezděkov
Čachrov
Dešenice

Hamry
Chudenín
Janovice nad
Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily

Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Zdroj: vlastní šetření

1. Opravy kapliček
2. Oprava kulturních domů v Dešenicích a Milencích
1. Oplocení sportoviště
2. Výstavba technického a sociálního zařízení na sportovišti
3. Vybudování dětského koutku s pískovištěm a herními prvky na sportovišti
1. Rekonstrukce koupaliště
2. Oprava sakrálních staveb v majetku města
1. Vybavení společenského sálu ve Spolkovém domě
2. Dětské interaktivní hřiště
1. Zateplení kulturního domu
2. Koupaliště
1. Dovybavení dětského hřiště
2. Sportovní hřiště
3. Sportovní hala
4. Víceúčelová vodní nádrţ
5. Rekonstrukce kulturní památky Královácký Dvorec
1. Stavební úpravy radnice a zřízení muzea v podkroví
1. Víceúčelová pergola v areálu fotbalového hřiště
2. Dokončení dětského hřiště Hojsova Stráţ
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2.1.3.4 Inţenýrské sítě
Vodovod
Jedinou obcí regionu MAS, která nemá v ţádné míře vodovod je Klenová. V Hamrech je
vodovod k dispozici pro 20% domácností. Z 55% je pokryto Srní a z 60% Ţelezná Ruda.
Pokrytí ostatních obcí přesahuje 80%. Technický stav vodovodní sítě je ve většině těchto obcí
vyhovující, nebo je plánována její rekonstrukce.
Kanalizace
Kvalita a pokrytí obcí kanalizační sítí je v regionu MAS velmi nevyváţené. Co do rozsahu
pokrytí je situace uspokojivá ve většině obcí na území NP Šumava a ve větších centrech
regionu. Jedinou obcí, ve které není ţádná kanalizační síť, je Klenová. V Hamrech a
Dešenicích odkanalizování probíhá. Z 80 a více % jsou odkanalizovány Nýrsko, Janovice nad
Úhlavou, Ţelezná Ruda, Bezděkov, Dešenice, Modrava a Prášily. Z 60% je odkanalizováno
Srní. Pokrytí zbylých obcí je 40 % a méně. Vlastní čističku odpadních vod mají Nýrsko,
Janovice nad Úhlavou, Stráţov, Ţelezná Ruda, Čachrov, Chudenín, Modrava, Prášily a Srní.
Záměry obcí v oblasti vodohospodářské infrastruktury jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 18 Záměry obcí v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Záměry

Obec
Bezděkov
Čachrov
Dešenice
Hamry

Chudenín
Janovice nad Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Zdroj: vlastní šetření

1. Výměna zastaralých uzávěrů vodovodu
2. Dešťová kanalizace Dolní Bezděkov
1. Dokončení odkanalizování
2. Rekonstrukce vodovodu
1. Odkanalizování obce II. etapa
1. Kanalizace Skelná Huť
2. Rekonstrukce vodovodu Skelná Huť
3. Úprava prameniště Svatá Kateřina
4. Kanalizace Uhliště
5. Rekonstrukce ČOV Chudenín
1. Průběţná rekonstrukce kanalizace
1. Vybudování kanalizace
2. Vybudování vodovodu
1. Vodovod Filipova Huť
2. Rekonstrukce ČOV a vodovodu Modrava
1. Rekonstrukce vodovodu v Nýrsku
2. Vodovod a kanalizace v Hodousicích

1. Rekonstrukce kanalizace
1. Vodovod Alţbětín
2. Vodovod Špičák
3. Úpravna vody Ţelezná Ruda
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Plynofikace
Plynofikace obcí je oblast, která byla v devadesátých letech minulého století velmi intenzivně
podporována i propagována. Přesto téměř polovina obcí regionu není plynofikována
(Čachrov, Klenová, Modrava, Prášily, Srní). Připojení domácností v dalších obcích regionu
variuje od 20 do 100% v závislosti na velikosti katastru obce. Ţádná z obcí MAS Radbuza
neplánuje aktivity, jejichţ cílem by byla plynofikace či rekonstrukce stávajících zařízení.
Sluţby v obci
Z hlediska dostupnosti a kvality sluţeb jsou podmínky v jednotlivých obcích MAS
diametrálně odlišné. Subjekty, které vytvářejí základní nabídku sluţeb v regionu, se
koncentrují spíše do větších center v regionu (Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Ţelezná Ruda).
Základní obchodní infrastruktura chybí v obcích Klenová, Hamry a Chudenín.

2.1.4

Ekonomická činnost

2.1.4.1 Ekonomická aktivita obyvatel
Data o ekonomické aktivitě obyvatel jsou čerpána ze Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011.
Tabulka 19 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

muţi

ţeny

6 518

3 610

2 908

5 897

3 280

2 617

4 548

2 401

2 147

zaměstnavatelé

175

126

49

pracující na vlastní účet

814

588

226

pracující důchodci

243

139

104

ţeny na mateřské dovolené

124

0

124

621

330

291

6 381

2 862

3 519

nepracující důchodci

3 034

1 308

1 726

ţáci, studenti, učni

1 975

1 010

965

907

540

367

MAS

Celkem

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom:
ze zaměstnaných
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ

V době posledního Sčítání lidu, bytů a domů bylo na území Ekoregionu Úhlava z ekonomicky
aktivních obyvatel 69,77 % zaměstnanců, 2,68 % zaměstnavatelů a 12,49 % osob pracujících
na vlastní účet.
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2.1.4.2 Nezaměstnanost
Míra registrované nezaměstnanosti měla v regionu MAS klesající tendenci. Ke konci roku
2012 dosahovala 5,2% coţ byla jedna z nejniţších hodnot v Plzeňském kraji (7,31%). Od
roku 2013 ale nezaměstnanost stoupá. V roce 2013 byla 5,71 a v roce 2014 6,1%. Oproti tomu
v rámci kraje a celé ČR klesala. V roce 2014 byla na území MAS nezaměstnanost vyšší neţ je
průměrná nezaměstnanost v Plzeňském kraji. Oproti okresu Klatovy byla niţší a výrazně niţší
byla oproti celorepublikovému průměru. Na území MAS navíc existují v procentu
nezaměstnanosti mezi jednotlivými obcemi výrazné rozdíly. Nejniţší míra registrované
nezaměstnanosti byla v roce 2014 v Modravě (2%) a v Klenové (3,7%) nejvyšší v Prášilech
a Srní (kolem 13,8%). Obyvatelé regionu jsou nejvíce zaměstnaní v lehkém zpracovatelském
průmyslu, v lesnictví a sluţbách pro cestovní ruch.
Tabulka 20 Nezaměstnanost

MAS Ekoregion
Okres Klatovy
Úhlava
6,1 %
6,41 %
Zdroj MPSV, ČSÚ 2014

Plzeňský kraj

Česká republika

5,87 %

7,70 %

Na území MAS nejsou ţádné průmyslové a rozvojové zóny. Jistý potenciál takového vyuţití
mají areály bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou a v Nýrsku, které jsou v současné
době evidované jako tzv. brownfields. Areál v Janovicích nad Úhlavou je v současné době
vyuţíván z 60%, areál v Nýrsku na intenzivnější vyuţití teprve čeká. Vzhledem k charakteru
regionu by bylo vhodné hledat cesty ke sniţování (nezvyšování) nezaměstnanosti v podpoře
drobného, malého a středního podnikání v oblasti sluţeb a cestovním ruchu.
Míra nezaměstnanosti v regionu jako celku je v současnosti sice poměrně malá, mezi
jednotlivými obcemi jsou však velké rozdíly. V menších obcích je vyšší nezaměstnanost, neţ
ve větších, které jsou centry oblasti (turistickými či ekonomickými) a soustřeďuje se v nich
většina ekonomických subjektů. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v Srní a Prášilech (kolem
14%) a nejniţší v Modravě (2%). Ve většině obcí se pohybuje od 4 do 6%. Proto je potřeba
v některých lokalitách podporovat rozvoj malého, drobného a středního podnikání a to jak
formou příspěvku na vybavení pro podnikání (stroje, technologie, modernizaci stávajícího
vybavení) tak i formou různých vzdělávacích programů pro podnikatele (účetnictví,
technologie, legislativa) nebo přímo poradenstvím, dotačním servisem. Ten v území do jisté
míry poskytuje v současnosti přímo MAS Ekoregion Úhlava a Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje.
Co se týče strojního vybavení a technologií, je v území zájem hlavně o zemědělské stroje a
technologie a to nejen pro vlastní činnost jednotlivých zemědělců, ale i o mobilní zařízení
(např. jatka), která by mohli zemědělci vyuţívat společně. Podpora podnikání (s ohledem na
charakter území spíše drobného aţ středního) je důleţitá i z důvodu poměrně vysokého %
ekonomicky aktivních obyvatel, kteří vyjíţdějí za prací mimo obec (téměř 40%) z toho 7,6 %
do zahraničí, především do Bavorska. Právě ta je v současnosti jedním z důvodů, proč je
v území nezaměstnanost nízká. Negativem tohoto faktu je odliv ekonomicky aktivních
obyvatel z území.
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Obce MAS Ekoregion Úhlava plánují následující aktivity v oblasti podpory zvýšení
ekonomické činnosti.
Tabulka 21 Záměry obcí v oblasti podpory ekonomické činnosti

Záměry

Obec
Modrava
Nýrsko

Ekofarma a penzion Filipova Huť
1. Příprava pozemků pro podnikání ve směru na Hadravu
2. Vybudování komunikace k areálu TS z Palackého ulice

Zdroj: vlastní šetření

2.1.4.3 Zemědělství
Celková výměra území MAS Ekoregion Úhlava je 62439 ha. Z této plochy bylo (k 31. 12.
2013) 5 859 ha orné půdy, 384 ha zahrad, 198 ha ovocných sadů, 9 316 ha trvalých travních
porostů, 15 758 ha zemědělské půdy, 39 983 ha lesní půdy, 1 006 ha vodní plochy, 357 ha
zastavěné plochy a 5 335 ha ploch nezařazených do předchozích kategorií. Největší část
regionu tedy zaujímají lesy. Zemědělská půda zaujímá 25,24 % území.
Hospodářskou činnost zabývající se zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím vyvíjí v regionu
569 z 3 703 registrovaných ekonomických subjektů. Z těchto 569 subjektů je 197
zemědělských podnikatelů. Mezi největší zemědělské a lesnické podniky patří společnost
Agricultur, Lesní společnost Královský Havozd se sídlem v Nýrsku a Lesní společnost
Ţelezná Ruda. Mezi další podniky zabývající se zemědělstvím nebo potravinářskou produkcí
patří Ekofarma Šumava (Bystřice nad Úhlavou), mini mlékárna Jomo a JZD Budovatel
(Janovice nad Úhlavou). Firma Traklis (Chudenín) se zabývá prodejem a servisem
zemědělských strojů. Významným ekonomickým subjektem a zároveň významným
zaměstnavatelem jsou Lesy České republiky. V oblasti lesnictví ale také cestovního ruchu je
nutno zmínit Národní park Šumava. V regionu působí také drobní zemědělští podnikatelé a
ţivnostníci. V regionu se nekonají ţádné farmářské trhy.
V souvislosti s proměnnou venkovského prostoru v posledních dvaceti letech musí obce vedle
jiných problémů řešit i problematiku nevyuţívaných staveb a lokalit, které slouţily před
rokem 1989 vojenským a zemědělským účelům. Tyto velmi často naddimenzované stavby či
strukturálně
narušené
lokality v současné
době
nemají relevantní
vyuţití
a stávají se ekonomickou a ekologickou přítěţí obcí (viz. tabulka).
Tabulka 22 Nevyuţité objekty a průmyslové zátěţe

Název obce
Bezděkov
Janovice nad Úhlavou
Nýrsko
Srní

Nevyuţívané objekty a průmyslové zátěţe
hospodářský dvůr Bezděkov (v soukromém vlastnictví)
uzavřené zemědělské objekty, bývalá kasárna
bývalá kasárna
nevyuţívané hospodářské objekty v soukromém vlastnictví
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Zdroj: vlastní šetření

2.1.4.4 Další ekonomická činnost v regionu
Mezi významnější a zároveň největší průmyslové firmy působící na území patří v Nýrsku
společnosti Greiner PURtec s.r.o, Greiner Aerospace, Okula Nýrsko, a.s., Optoelektronika,
s.r.o., Dobler Mettalbau s.r.o. a UVEX. V Janovicích nad Úhlavou jsou to
Key Plastics Janovice, s.r.o., Intertell, spol. s r.o., Mondena s.r.o., TOP Color s.r.o., ARBO
spol. s r.o., ACTIPACK CZ, a.s. a STAVTES-ČECH s.r.o. Mimo subjekty působící
v největších sídlech regionu je moţno zmínit ještě Kovodruţstvo Stráţov. Z 3 544
evidovaných podnikatelských subjektů v roce 2013 bylo 3016 ţivnostníků. Nejvíce
ekonomických subjektů podniká v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, opravách
a údrţbě motorových vozidel (638), v zemědělství, lesnictví a rybářství (523, ubytování,
stravování a pohostinství (374) a průmyslu (396). Nezaměstnanost v regionu MAS byla k 31.
12. 2014 na úrovni 6,1 %, coţ je vzhledem k úrovni nezaměstnanosti okresu Klatovy i
Plzeňského kraje spíše podprůměrné číslo. Důvodem jsou jednak velmi nízká hustota osídlení
regionu (22 obyvatele/km2) a velmi častá vyjíţďka za prací do zahraničí (7,6 % v okresu
Klatovy).
2.1.4.5 Místní a tradiční produkce
Podpora místní a tradiční produkce je důleţitá i pro obce na území MAS Ekoregion Úhlava.
Pro podporu místních produktů, upozornění na kvalitní místní produkty vznikla značka
Šumava – originální produkt (patří mezi regionální značení, které spravuje Asociace
regionálních značek). Tato značka znamená, ţe výrobky prošly přísným procesem certifikace,
který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ na Šumavě. Značku uděluje Regionální
rozvojová agentura Šumava řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům, ale
i sluţbám spojeným se Šumavou.
Kromě místního původu, musí označené výrobky přispívat také k dobrému jménu regionu,
proto musí splňovat i tyto podmínky:




Dostatečná kvalita
Šetrnost vůči ţivotnímu prostředí
Jedinečnost ve vztahu k Šumavě - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z
místních surovin, výjimečné svou vysokou kvalitou
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Tabulka 23 Seznam produktů a sluţeb s regionálním značením na území MAS

Ubytovací a stravovací sluţby:

Produkty:

Ubytování, kavárna a cukrárna Na Kvildě

Domácí dţem z lesního ovoce Turnerova chataPovydří
Šumavská hřibová polévka Turnerova chata- Povydří
Zmrzlina s lesním ovocem z Turnerovy chaty
Houby ze Šumavy (Turnerova chata)
Sirky ze Sušice (Turnerova chata)
Dorty z Café Charlotte Ţelezná Ruda
Mléčné výrobky – mlékárna JOMA Janovice nad
Úhlavou
Ţeleznorudské pivo – pivovar František Strnad
Dorty a zákusky ze Slunečné kavárny - Naše dobroty,
novohradská tradiční manufaktura, Pohoří
Ţeleznorudské uzenářské výrobky -Řeznictví uzenářství Šnebergr
Domácí dţem z lesního ovoce Turnerova chataPovydří

Ubytování U Beranů Ţelezná Ruda
Pension-restaurace Vyhlídka Nýrsko
Chata Kvilda, Kvilda
Turnerova chata
Dvorec Nová Hůrka
Srub Javorná
Ubytování U Chladů – Filipova Huť Modrava

Zdroj: Asociace regionálních značek

Obrázek 3 Značky regionálních produktů a sluţeb

Druhou značkou, která upozorňuje na kvalitní místní sluţby je marketingová značka
Ekoregion Úhlava. Je udělována těm, kteří splňují soubor kvalitativních a ekologických
standardů pro podnikatele v cestovním ruchu a je zárukou kvalitních sluţeb.
Tabulka 24 Seznam nositelů marketingové značky Ekoregionu Úhlava

Název

Místo

Penzion Všeruby Všeruby

Kategorie
pension, restaurace, celoroční provoz, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro
kuřáky, prostory pro nekuřáky, konferenční prostory, atrakce pro děti, letní
zahrádka, moţnost pobytu se zvířecími miláčky, speciální nabídka

Pension U
Sebastiana

Hodousice pension, turistická stezka, cyklostezka, atrakce pro děti, hřiště, speciální nabídka

Apartmány
Koryťák

Stará
Lhota

pension, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro nekuřáky, konferenční
prostory, atrakce pro děti, hřiště, letní zahrádka, speciální nabídka

Hospůdka
Zemanka

Milence

restaurace, cyklostezka, prostory pro nekuřáky, atrakce pro děti, letní zahrádka,
moţnost pobytu se zvířecími miláčky, speciální nabídka

Rodinný Hotel
Zach

Zelená
Lhota

pension, restaurace, turistická stezka, prostory pro kuřáky, prostory pro
nekuřáky, konferenční prostory, atrakce pro děti, hřiště, letní zahrádka, moţnost
pobytu se zvířecími miláčky, speciální nabídka

Penzion

Hamry

pension, celoroční provoz, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro nekuřáky,
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Název
Královský hvozd

Místo

Kategorie
konferenční prostory, letní zahrádka, moţnost pobytu se zvířecími miláčky

Horská chata
Hamry

Hamry

pension, restaurace, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro kuřáky, prostory
pro nekuřáky, konferenční prostory, atrakce pro děti, letní zahrádka, moţnost
pobytu se zvířecími miláčky, speciální nabídka

Hotel Královský
dvůr

Hamry

pension, restaurace, celoroční provoz, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro
kuřáky, prostory pro nekuřáky, konferenční prostory, atrakce pro děti, hřiště,
letní zahrádka, moţnost pobytu se zvířecími miláčky, speciální nabídka

Hotel a restaurace
Nýrsko
Nová koruna

pension, restaurace, celoroční provoz, prostory pro kuřáky, prostory pro
nekuřáky, atrakce pro děti, letní zahrádka, moţnost pobytu se zvířecími miláčky,
speciální nabídka

Penzion
St.Leonhard

pension, celoroční provoz, turistická stezka, cyklostezka, prostory pro nekuřáky,
konferenční prostory, atrakce pro děti, letní zahrádka, moţnost pobytu se
zvířecími miláčky, speciální nabídka

Chudenín

Zdroj: vlastní, MAS

2.1.5

Školství a vzdělávání

Ve třinácti obcích MAS Ekoregion Úhlava je celkem 10 mateřských škol, 5 základních škol,
ve kterých probíhá výuka na prvním stupni (Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Chudenín a Srní)a
5 základních škol s výukou na 1. a 2. stupni (Nýrsko, Janovice, Stráţov, Ţelezná Ruda). Síť
škol je dostatečně hustá a úroveň vzdělávání je zde na dobré úrovni. Dostatečná je i výuka
jazyků (hlavně angličtiny). S ohledem na region by bylo třeba se v této oblasti více zaměřit na
přeshraniční spolupráci mezi školami a podporovat více výuku němčiny (výměnné pobyty,
mentoring učitelů apod.) Kromě vlastního vzdělávání, je třeba se zaměřit i na podporu
programů a projektů, které by zapojovaly rodiče do ţivota školy a také programů zaměřených
na prevenci patologických a dalších rizikových jevů (řešení konfliktů, šikany, zlepšení
komunikace, drogovou prevenci a sociální výchovu). Také při podpoře programů na
spolupráci a komunikaci, snášenlivost napříč všemi sociálními a společenskými skupinami
v území nebylo zatím vyuţito všech moţností. Školy a vzdělávací zařízení jsou důleţitým
prostorem pro realizaci těchto programů a celospolečenskou výchovu. V současné době by
obsaţení tohoto vzdělávání mělo patřit k běţné znalosti kaţdého člověka.
V regionu dále působí Základní umělecká škola Nýrsko, která vyučuje v Nýrsku, Janovicích
nad Úhlavou a Ţelezné Rudě hudební, taneční a výtvarný obor Ţádná mateřská ani základní
škola není v obcích Hamry, Klenová, Modrava a Prášily. Existence školy je z důvodu
nedostatečného počtu ţáků a tudíţ neúměrně vysokých nákladů z obecního rozpočtu na
udrţení provozu školy ohroţena v Chudeníně, Čachrově, Srní. Tento problém ohroţuje
existenci škol ve většině venkovských regionů (nejenom) Plzeňského kraje. O rozšíření
kapacity základní školy naopak uvaţuje obec Bezděkov a výhledově i město Nýrsko.
Tématem pro obce jsou investice do rekonstrukce budov mateřských / základních škol
(Nýrsko, Chudenín, Janovice nad Úhlavou) jejich zateplení (Dešenice, Janovice nad Úhlavou,
Ţelezná Ruda) nebo vybavení (Srní). Cílem těchto záměrů je zkvalitnit prostředí i zázemí pro
výuku dětí z regionu. Obce také řeší rekonstrukci nebo vybudování nových hřišť při
mateřských a základních školách (Bezděkov, Janovice nad Úhlavou, Srní). Vybavenost škol a
učeben je na poměrně dobré úrovni, školy v posledních letech nově vybavily zejména ICT
učebny. V současné době jsou tedy dostatečně vybavené, ale s ohledem na ţivotnost a vývoj
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zejména počítačů a softwarů, je pravděpodobné, ţe je čekají další investice do těchto
technologií zhruba do 5 let.
Na území MAS Ekoregion Šumava není ţádná střední ani vysoká škola. Nabídka středního
školství je nejblíţe ve městech Sušice, Klatovy a Domaţlice. Největší a nejdostupnější
nabídka vysokého školství je v rámci celého Plzeňského kraje k dispozici v Plzni. Tento typ
vzdělávání chybí. V území je pociťován zejména nedostatek kvalitních učebních oborů a
následně pak i řemeslníků. Chybí spolupráce mezi zaměstnavateli, podnikateli a mezi
školami. Následkem je odtrţení školství a vzdělávání od potřeb praxe.
Nabídka mimoškolních a vzdělávacích aktivit je centralizována zejména do větších měst
v regionu jako je Nýrsko či Ţelezná Ruda. Zde je tato nabídka poměrně široká a kvalitní.
V menších obcích tyto aktivity spíše chybí, někde je do určité míry zajišťují školní kluby či
druţiny.
Na území MAS Ekoregion Úhlava působí jediné středisko volného času a to Dům dětí a
mládeţe v Nýrsku. Ten zajišťuje zájemcům z Nýrska a okolí širokou nabídku volnočasových
aktivit, připravuje a organizuje i nepravidelné akce, například karnevaly, diskotéky, soutěţe a
podobně. Nabízené krouţky jsou z oblasti sportovní, společenskovědní, estetické, dramatické,
jazykovědní a hudební. V období letních prázdnin organizuje také letní dětské příměstské
tábory se všeobecným i speciálním zaměřením. V DDM působí čtyři stálé pedagogické
pracovnice s kvalifikací pedagog volného času a cca 25 externistů.
Podobnou činností se zabývá také občanské sdruţení Centrum volného času Ţelezná Ruda,
které nabízí volnočasové aktivity pro děti i dospělé (zejména kreativní, výtvarné, keramické
či kulturní) a v letním období i příměstské tábory. Zároveň působí i jako mateřské centrum
pro rodiče a děti do 5 let.

2.1.6

Sociální oblast

2.1.6.1 Komunitní plán sociálních sluţeb
Sociální problematiku i dostupnost sociálních sluţeb primárně řeší komunitní plánování
sociálních sluţeb, které probíhá na úrovni mikroregionů či obcí s rozšířenou působností.
Na území MAS Ekoregion Úhlava je zpracovaný komunitní plán sociálních sluţeb pro obce
dobrovolného svazku obcí Úhlava (Dešenice, Chudenín, Hamry, Janovice nad Úhlavou,
Nýrsko, Stráţov) – zpracován pro období 2011 - 2014 a pro správní obvod ORP Sušice
(Modrava, Prášily, Srní) – zpracován pro období 2012 - 2014. Komunitní plán sociálních
sluţeb je v současné době zpracováván pro správní obvod ORP Klatovy. Tak bude do procesu
komunitního plánování sociálních sluţeb zahrnuto také město Ţelezná Ruda, které nespadá do
výše zmíněných celků. Oba existující plány obsahují analýzu sociální problematiky na
území daných obcí a návrh opatření a aktivit, které by měly být v sociální oblasti řešeny a
realizovány.
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Z komunitních plánů sociálních sluţeb, které jsou zpracovány pro území MAS Ekoregion
Úhlava vyplývá, ţe v sociální oblasti je třeba řešit následující priority:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zvyšování dostupnosti sociálních sluţeb
Podpora řešení dopravní dostupnosti a bezbarierovosti v regionu
Řešení problémů ve „vyloučené“ lokalitě Janovice nad Úhlavou
Podpora řešení nabídky pobytových sluţeb pro seniory
Podpora prevence rizikových jevů
Zajištění informovanosti o sociálních a návazných sluţbách v regionu
Zajištění koordinace a systémového rozvoje sociálních sluţeb
Podpora začleňování osob se zdravotním postiţením z Bystřice nad Úhlavou

Záměry obcí v sociální oblasti jsou zaměřeny na rekonstrukci nebo budování bytů pro seniory
(Nýrsko, Bezděkov) a sociálních bytů (Modrava, Nýrsko, Bezděkov). V jednom případě je
záměrem obce vybavit místnost pro univerzitu třetího věku (Bezděkov) a v jednom rozšířit
bezpečnostní kamerový systém (Ţelezná Ruda)..
2.1.6.2 Poskytovatelé sociálních sluţeb
Sociální sluţby jsou zajišťované organizacemi zřizovanými krajem, městy, neziskovými či
církevními organizacemi. Na řešeném území existuje jen poměrně úzká síť sociálních sluţeb.
Lidé však vyuţívají i sluţby z okolních regionů, zejména s vazbou na Klatovy, Sušici a
návazně Plzeň. Přehled, který je uvedený v následující tabulce, zahrnuje poskytovatele
registrovaných a dalších sociálních sluţeb v regionu.
Tabulka 25 Poskytovatelé sociálních sluţeb

Cílová skupina

Poskytovatel

Druh sluţby

Děti, mládeţ, rodiny

Alfa Nýrsko, o.s.

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládeţ

Osoby s mentálním postiţením

Děti a mládeţ ohroţené společensky
neţádoucími jevy, oběti domácího násilí,
oběti trestné činnosti

Domov pro osoby se zdravotním
postiţením Bystřice nad Úhlavou,
příspěvková org.

Fond ohroţených dětí Klokánek
v Janovicích nad Úhlavou

Osoby, které mají sníţenou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění
Charitní pečovatelská sluţba Janovice
nebo tělesného, mentálního, smyslového
nad Úhlavou
nebo kombinovaného postiţení
a potřebují pomoc jiné fyzické osoby,
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Sociální a zdravotně rehabilitační
péče s celoročním pobytem

Přechodný domov pro děti, které
byly týrané, zanedbávané nebo jsou
jinak ohroţené

Podpora a pomoc uţivatelům
prostřednictvím nabízených
pečovatelských úkonů a to v takové
míře, aby uţivatel mohl co nejdéle
setrvat ve svém domově

osoby, které se ocitly v dočasné těţké
zdravotní situaci a na základě rozhovoru
s lékařem, posouzení pracovníka CHPS
potřebují krátkodobou pomoc druhé
fyzické osoby.
Senioři

Klub seniorů Janovice nad Úhlavou

Senioři

Klub seniorů Nýrsko

Senioři

Klub seniorů Stráţov

Osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postiţením,
osoby s mentálním postiţením, osoby s
tělesným postiţením, osoby se zdravotním
postiţením, rodiny s dítětem/dětmi,
senioři

Město Nýrsko – Pečovatelská sluţba
Nýrsko

Osoby se zdravotním postiţením

Svaz zdravotně postiţených Nýrsko

Osoby se zdravotním postiţením

Svaz zdravotně postiţených Stráţov

Volnočasové a vzdělávací aktivity
pro seniory
Volnočasové a vzdělávací aktivity
pro seniory
Volnočasové a vzdělávací aktivity
pro seniory
Zajišťování jednoduchých
ošetřovatelských úkonů,
donáška/dovoz obědů, nákup, nutné
pochůzky, pomoc s udrţováním
domácnosti (úklid, topení), příprava
obědů, pomoc při pracovních
aktivitách, pedikúra, masáţe, dohled
nad dospělým občanem
Poradenství o moţnostech získání
průkazek ZP a ZTP, pořádá lékařské
přednášky a besedy se zajímavými
lidmi, zájezdy, společenská setkání,
návštěvy imobilních členů
Poradenství o moţnostech získání
průkazek ZP a ZTP, pořádá lékařské
přednášky a besedy se zajímavými
lidmi, zájezdy, společenská setkání,
návštěvy imobilních členů

Zdroj: vlastní šetření

2.1.6.3 Sociálně vyloučené lokality
Na území MAS Ekoregion Úhlava se, dle seznamu aktuálních lokalit spolupracujících s
Agenturou pro sociální začleňování, nenachází ţádné sociálně vyloučené lokality (SVL),
které by byly zapojené do programu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám. Podle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR však v rámci Plzeňského kraje
vzrostl počet sociálně vyloučených lokalit 2,5 krát (ze 17 v roce 2006 na 42 v roce 2014).
Lokality jsou v 27 obcích kraje. Vzrostl i počet obyvatel ţijících v těchto lokalitách a to
zhruba o 1000 osob, průměrný počet obyvatel na jednu lokalitu však poklesl ze 112 na 60
obyvatel . Na území MAS Ekoregion Úhlava jsou v současnosti sociálně vyloučené lokality
na území SO ORP Klatovy. Jedná se o spíše menší lokality co do velikosti i počtu obyvatel.
Celkově jsou v SO ORP Klatovy 4 sociálně vyloučené lokality (z toho 2 přímo v Klatovech),
v nichţ ţije přibliţně 200 obyvatel. Přímo na území MAS se nachází pouze 2 SVL a to
v Janovicích nad Úhlavou. Jsou to lokality co do velikosti menší – jedná se o jeden činţovní
bytový dům v centru města a jeden panelový dům na periferii. V obou domech ţije celkem
okolo 100 obyvatel ve 23 bytových jednotkách, tj. 4,5% všech obyvatel města.
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Situace sociálně vyloučených obyvatel v těchto lokalitách bude řešena v souladu s jiţ v území
existujícími komunitními plány sociálních sluţeb prostřednictvím Investiční priority 2.3
OPZ v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
2.1.6.4 Sociální podniky
Na území MAS Ekoregion Úhlava v současnosti nefunguje ţádný subjekt splňující pravidla
pro sociální podnik. Sociální podniky musí splňovat 3 principy a to princip prospěchu
sociálního prospěchu, ekonomického a enviromentálního s důrazem na vyuţití místních
zdrojů a uspokojování potřeb místní komunity. Jako takové jsou ideální právě pro specifické
prostředí Šumavy a jsou v souladu s filosofií MAS. Jejich nepřítomnost je pro území a jeho
rozvoj deficitem.

2.1.7

Zdravotnictví

Na území působnosti MAS Ekoregion Úhlava jsou dvě zdravotní střediska (Nýrsko, Ţelezná
Ruda), 8 ordinací praktického lékaře pro dospělé, 5 ordinací praktického lékaře pro děti a
dorost, 5 stomatologických a 3 gynekologické ordinace. Na jednu lékárnu (celkem 5) připadá
2 780 obyvatel. Ordinace specialistů jsou dostupné v Sušici a Klatovech. Nejbliţší nemocnice
jsou tamtéţ.

2.1.8

Cestovní ruch a kulturní dědictví, přírodní bohatství

Důleţitým aspektem rozvoje cestovního ruchu v regionu jsou místní atraktivity ať jiţ kulturní,
historické nebo sportovní, které jsou zajímavé pro návštěvníky. Dalšími důleţitými
podmínkami pro cestovní ruch je kvalitní prezentace a interpretace těchto atraktivit a jejich
napojení na kvalitní infrastrukturu a sluţby, které poskytují návštěvníkům určitý komfort a
místním podnikatelským subjektům ekonomický efekt.
2.1.8.1 Kulturní atraktivity regionu
Na území MAS Ekoregion Úhlava se nachází velká řada nemovitých památek. Vzhledem
k tomu, ţe většina území patřila v době komunismu k ochrannému hraničnímu pásmu a jako
taková byla téměř vysídlená a pro turismus prakticky hermeticky uzavřená, většina
nemovitých památek po dobu téměř padesáti let neměla ţádné vyuţití kromě toho, ţe slouţila
potřebám armády, jako sklady, pozorovatelny apod., a po celou dobu uzavření hranic
nekontrolovaně chátrala. Velké mnoţství původních obcí a osad v regionu během této doby
zcela zaniklo ať jiţ samovolným chátráním, nebo proto, ţe byly pouţity jako terče pro cvičné
tankové střelby. Současný stav dochovaných nemovitých památek variuje od chátrajících přes
postupně opravované aţ k jiţ zrekonstruovaným. Mezi turisticky nejatraktivnější památky
regionu patří hrad a zámek Klenová, zámek Bystřice nad Úhlavou, bývalý královácký dvorec
Antýgl nebo kaple sv. Kříţe v zaniklé sklářské obci Hůrka.
Hrad Klenová je zříceninou významného středověkého hradu, k níţ byl v 19. století přistavěn
novogotický zámek. Kromě jedinečného výhledu na centrální Šumavu nabízí komplex stálou
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historickou expozici z dějin hradu a zámku, a protoţe je na něm umístěna příspěvková
organizace Plzeňského kraje Galerie Klenová také několik výstav českého i zahraničního
umění. Od roku 2010 je po padesáti letech zpřístupněna novogotická tzv. Stadionská kaple,
jeţ je v Čechách ojedinělá svým interiérem, který nebyl od roku 1834 nijak výrazně
upravován. V turistické sezoně je otevřeno kaţdý den v týdnu a mimo sezonu ve všední dny.
Ke hradu vede jak pěší turistická tak i cyklotrasa. Jako zázemí pro cestovní ruch lze vyuţít
fungující restauraci, která rovněţ nabízí atraktivní prostory pro pořádání svatebních hostin a
dalších druhů soukromých oslav. Limitem pro vyuţití areálu v cestovním ruchu je nedostatek
doprovodných aktivit pro mladé rodiny s dětmi. Zámek Bystřice nad Úhlavou je vystavěn na
místě původní rozsáhlé tvrze ze 14. století, která významně doplňovala na důleţité obchodní
stezce z bavorského Zwieselu přes Ţeleznou Rudu do Klatov spolu s blízkými hrady
Pajrekem, Klenovou a tvrzí v Janovicích nad Úhlavou středověký obranný systém. Jako nově
přebudovaný renesanční zámek se stala Bystřice centrem kulturního ţivota humanistických
osobností. Na přelomu 16. a 17. století odtud vyjeli na pouť do Svaté země Kryštof Harrant
z Polţic a Bezdruţic a Heřman Černín z Chudenic a po svém návratu vydali světoznámý
cestopis, jednu z nejvýznamnějších památek evropského renesančního písemnictví.
V současné době je objekt v soukromém vlastnictví a je postupně opravován a oţivován
s vyuţitím různých soukromých i dotačních prostředků. Královácký dvorec Antýgl vznikl na
přelomu 15. a 16. století a dnešní podobu získal v 18. století. Za své jméno vděčí sklárně,
která tu působila od roku 1523. Jméno osady vzniklo z německého výrazu ein Tiegel, který
označoval huť s jednou tavicí pánví. Sklárna vyráběla duté sklo a tzv. páteříky, korálky na
výrobu růţenců. Ty patřily mezi oblíbený obchodní artikl a prostřednictvím norimberských
obchodníků se odtud vyváţely aţ do dalekého Španělska. Huť vyhasla v 19. století. Dnes je
bývalý královácký dvorec součástí hojně navštěvovaného autokempu a slouţí jako turistické
zázemí a výchozí bod pro výlety. Kapli sv. Kříţe nechal ve sklářské osadě Hůrka
(Hurkenthal) postavit roku 1820 Jiří Kryštof Abele jako rodinnou hrobku. Jako první zde byla
pochována v roce 1832 Marie Zuzana Hafenbrädlová, vdova po majiteli bavorské Ţelezné
Rudy. V kryptě bylo pohřbeno 26 členů sklářských rodin Hafenbrädelů a Abelů. K nim patřil
i otec Karla Klostermanna. Dřevěné rakve měly horní část prosklenou, aby bylo vidět na
mumie těl, které byly často ozdobeny i velmi vzácnými šperky. Po roce 1948 byla celá obec
(kde ţilo před válkou téměř 1000 lidí) zničena - s výjimkou hřbitovní kaple, která se údajně
hodila jako pozorovatelna. Kaple postupně chátrala. Všech 23 mumifikovaných těl bylo
údajně začátkem padesátých let přibyto na prkna a rozstříleno pohraničníky. V dnešní době je
uţ kaple opravena. Je v ní osazen zvon smíření. Jeho provaz je vyveden ven a kaţdý si můţe
zvon rozeznít na smíření mezi lidmi. Podobné nemovité sakrální nebo světské památky, i
kdyţ ne tak turisticky známé a atraktivní najdeme prakticky v kaţdé obci regionu.
Dosud se nepodařilo najít způsob oţivení a vyuţití v cestovním ruchu pro lokalitu Stateček
pod Ostrým, která je známa pro svůj „genius loci“, jímţ se hojně nechávali inspirovat čeští i
němečtí umělci, zejména pak literáti. V minulosti zde stával hostinec s výletní restaurací.
Místo je významnou křiţovatkou značených turistických cest. Umístění jakéhokoliv stálého
zařízení je ovšem problematizováno lokalizací místa v CHKO Šumava.
Další turisticky významnou atraktivitou jsou technické památky. Asi nejvýznamnější je
Vchynicko – Tetovský plavební kanál, který v minulosti slouţil k plavení šumavského dřeva a
v délce přes 13 km obcházel nesplavný úsek řeky Vydry pod Antýglem a spojoval její řečiště
s říčkou Křemelná. Kanál je v současnosti zrekonstruovaný včetně mostků. Po jeho březích
vede naučná stezka, jeţ začíná u Hradlového mostu zvaného Rechle a končí u Čeňkovy pily,
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kam přivádí kanál vodu do vodní elektrárny Vydra vybudované v 30. letech 20. století.
V osadě Čeňkova pila se nachází ještě vodní elektrárna stejného jména, která byla
vybudována v roce 1912 a je stále funkční. Vodní elektrárna Čeňkova pila je národní
technickou památkou. Naučná stezka Vchynicko – Tetovský plavební kanál je určená pěším i
cykloturistům. Významnou zajímavostí je vodní nádrţ Nýrsko vybudovaná v druhé polovině
20. století v III. zóně chráněné krajinné oblasti Šumava, která slouţí jako zdroj pitné vody pro
oblast Klatovska a Domaţlicka. Z toho důvodu je v ní zakázáno koupání. Retenční prostor
v nádrţi slouţí jako částečná ochrana před povodněmi. Do nádrţe se vysazují dravé ryby v
zájmu zachování velmi kvalitní surové vody – potlačují rozšíření plevelných ryb. Ze všech
nádrţí v povodí Berounky je ve vodní nádrţi Nýrsko nejčistší voda, nejsou zde ani řasy ani
sinice, snadno se upravuje na pitnou vodu. Minimálně jednou za rok je přehrada upouštěna
tak, aby bylo moţné tok Úhlavy vyuţít pro vodácký sport.
Co se týče obecné historie regionu, lze kromě jiţ zmíněného vyuţít keltskou historii osídlení
Šumavy, těţbu zlata (Šumava) a stříbra (Stráţov), sklářský průmysl (Šumava) a zpracování
ţelezné rudy (Hamry).
Obrázek 4 Kulturní a přírodní atraktivity regionu
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2.1.8.2 Přírodní atraktivity regionu
Ekoregion Úhlava zasahuje do NP Šumava a do CHKO Šumava. Nad vodní nádrţí Nýrsko je
směrem k Hojsově Stráţi přírodní rezervace Úhlavský luh, kterou vede 4 km dlouhá naučná
stezka s 5 zastaveními. Rezervaci tvoří samovolně vzniklé lesy v dříve zemědělsky
obdělávané nivě Úhlavy. Díky dlouhodobému ponechání území bez hospodaření tu vznikly
jedinečné biotopy s řadou chráněných rostlin a ţivočichů. Stezka zpřístupňuje přírodní partie
říční nivy na pravém břehu Úhlavy. Je určena pouze pro pěší návštěvníky. Nástupní místo je v
Hamrech v oblasti Kollerova kostela. Další chráněné území, které bylo Správou Národního
parku Šumava a Chráněnou krajinou oblastí Šumava vyhlášeno v roce 2003 je Datelovská
strţ. Jedná se o hluboce zaerodovanou strţ s druhotnými lesními porosty s vysokou druhovou
a strukturální rozmanitostí tvořenou porosty břízy, lísky, smrku, klenu a jeřábu s vtroušenými
dalšími druhy dřevin. Cílem ochrany je sledování samovolných procesů vývoje lesa a
mokřadů.
Z pohledu turistické atraktivity je třeba zmínit zejména šumavská ledovcová jezera Černé a
Čertovo jezero, Prášilské jezero, jezero Laka a Roklanské jezero. 2,2 km severozápadně od
Černého jezera leţí Národní přírodní rezervace Bílá strţ, ve které je na Bílém potoce jediný
šumavský vodopád. Nad 13 m vysokým vodopádem je zbudovaná vyhlídková terasa. Přístup
k samotnému vodopádu je zakázán. Dalším atraktivním lákadlem je peřejovitý tok řeky
Vydry pod Antýglem. Z šumavských kopců je nutno zmínit především hraniční horu Ostrý,
která ve výšce 1293 m poskytuje daleký výhled do české i bavorské části Šumavy. Ostrý je
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součástí geomorfologického okrsku Královský hvozd. Tento název má také historický rozměr.
Obyvatelé Královského hvozdu tzv. Králováci, kteří obývali toto historické území jiţ od dob
Přemysla Otakara II, poţívali, podobně jako Chodové, zvláštní královská privilegia za svou
sluţbu při ochraně hranic. Tento prvek historie území regionu dosud nebyl dostatečně vyuţit
pro cestovní ruch.
Na cestovní ruch v regionu má také významný dopad moţnost vyuţít ráz krajiny pro zimní i
letní sporty. Letní aktivity lze provozovat prakticky na celém území (viz např. síť cyklotras a
cyklostezek níţe). Zimní sporty jsou provozovány především ve sportovních areálech
v Ţelezné Rudě, a co se týče běţeckého lyţování, ve všech výše poloţených částech regionu.
Tabulka 26 Kulturní a přírodní atraktivity

Název obce

Bezděkov
Čachrov

Dešenice

Historická či kulturní atraktivita
1. Spiessova naučná stezka
2. Kostel sv. Anny
3. Kostel sv. Václava
4. Kaple sv. Václava
5. Zámek Bezděkov
1. Tvrz Čachrov
2. Muzeum drezín Čachrov
1. Tvrz Dešenice
2. Kaple Datelov
3. Hamr v Městišti
4. Kostel sv. Mikuláše Dešenice
5. Kostel sv. Izidora Děpoltice
1. Kostel Bolestné Panny Marie
2. Kříţová cesta – Cesta Panny
Marie Bolestné s Jeţíškem

Hamry

Chudenín

Janovice nad Úhlavou
Klenová

1. Kříţová cesta (Skelná Huť, 19
zastavení)
2. Kapličky, Kostel sv. Linharta
v Uhlišti, kostel v Hadravě
1. Kostel sv. Jana Křtitele
2. Ţidovský hřbitov
3. Zbytky vodní tvrze
4. Polosrubový
domek
–
památkově chráněný
1. Hrad a zámek Klenová
2. Galerie Klenová
1.
2.
3.
4.

Binertova pila
Klostermannova chata
Březník
Hradlový most – Rechle

1.
2.
3.
4.

Zřícenina hradu Pajrek
Zámek Bystřice nad Úhlavou
Kostel sv. Tomáše
Kaple Nejsvětější trojice
v Bystřici nad Úhlavou

Modrava

Nýrsko
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Přírodní atraktivita

Datelovská strţ – chráněné území
1. Vodopád Bílá strţ
2. Naučná stezka Úhlavským
luhem
3. Naučná stezka Hamry – Ostrý
1. Přírodní výtvor sv. Bernard na
Liščí
2. Přírodní výtvor u Radošína
(Svatá Kateřina)
3. Chráněné lípy v Chudeníně a
Hadravě

1. Vchynicko-Tetovský kanál
2. Černá hora – vyhlídková
plošina
3. Velký Roklan a Roklanské
jezero
4. Řeka Vydra

Přehrada Nýrsko

1.
2.
3.
4.
Prášily

Srní

Stráţov

Ţelezná Ruda
Zdroj: vlastní šetření

5. Bývalý vrchnostenský hostinec,
č.p. 81
6. Ţidovský hřbitov
Archeopark Prášily
Kaple sv. Kříţe, Hůrka
Kostel sv. Prokopa Opata, Prášily
Sklárny
v šumavské
Hůrce
(zaniklé)
1. Kostel Nejsvětější Trojice
2. Královácký Dvorec Antýgl
3. Vchynicko-Tetovský plavební
kanál
4. Vodní elektrárna Čeňkova Pila
5. Vodní zámek
1.
6. Kamenný dům (častý pobyt K.
Klostermanna)
2.
1. Kostel sv. Jiří
2. Socha sv. Jana Nepomuckého
na podstavci
3. Pomník obětem světových válek
4. Stavba č.p. 185 – přízemní
stavba krytá sedlovou střechou 1.
5. Ţidovský hřbitov
1. Muzeum Šumavy Ţelezná Ruda
2. Špičácký ţelezniční tunel
3. Muzeum historických
motocyklů
4. Pivovarské muzeum
5. Pohřebiště Barabů

1. Ledovcové Prášilské jezero
2. Jezero Laka
3. Rozhledna Poledník

Hauswaldská kaple se zázračným
léčivým pramenem
Povydří

Vyhlídka na Stráţov nad místním
hřbitovem
1. Černé a Čertovo jezero
2. Pancíř – rozhledna, sedačková
lanovka
3. Geologická expozice

2.1.8.3 Infrastruktura pro cestovní ruch
Výše pospané a další atraktivity mohou být vyuţity a přinést efekt k rozvoji cestovního ruchu
a tedy ekonomickému růstu regionu, jehoţ obyvatelé jsou ponejvíce zaměstnání ve sluţbách
pouze v případě, ţe budou dostatečně napojeny na kvalitní infrastrukturu cestovního ruchu.
Dále uvádíme popis současného stavu technické infrastruktury v území MAS.
Síť cyklistických, běţeckých a turistických tras
Jak jiţ bylo řečeno v předchozím textu, jsou krajinný ráz a přírodní bohatství regionu
určujícími faktory pro aktivní formy cestovního ruchu. Území nabízí především dobré
podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku a v zimně běţecké lyţování. Obvyklá nástupní
místa (Ţelezná Ruda, Hamry, Nýrsko) jsou dobře dostupná jak osobní tak i veřejnou
dopravou (silnice E53 Plzeň - Ţelezná Ruda, ţelezniční trať Praha – Plzeň – Ţelezná Ruda,
Šumavabus v rámci regionu).
Regionem prochází značená cyklotrasa druhé třídy č. 33 zvaná Šumavská magistrála o délce
téměř 200 km, která začíná ve Všerubech, prochází po bývalých pohraničních a lesních
cestách celou Šumavou a končí aţ ve Vyšším Brodu u vodní nádrţe Lipno. Šumavská
magistrála se dá v délce cca 150 km vyuţít také pro běţecké lyţování. V území MAS
prochází obcemi Nýrsko, Ţelezná Ruda, Prášily, Modrava a Srní. Mezinárodní cyklotrasa č.
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38 propojuje Plzeň s Mnichovem přes Klatovy, Ţeleznou Rudu a Deggendorf. V území MAS
prochází jen přes Ţeleznou Rudu. Na tyto páteřní trasy ovšem navazuje hustá síť regionálních
cyklotras a cyklostezek, které jsou zejména v šumavské části regionu velmi dobře mapově
zachyceny v materiálech různých subjektů (obce, mikroregiony, Plzeňský kraj, NP a CHKO
Šumava). Většina lokálních cyklostezek je v zimě vyuţívána pro běţecké lyţování.
Na hranici se Spolkovou republikou Německo je 6 hraničních přechodů (Prášily/Scheuereck,
Ţelezná Ruda/Bayrich-Eisenstein, Ostrý/Grosser Osser, Zadní Chalupy/Helmhof, Svatá
Kateřina/Neukirchen, Fleky/Hofberg), které propojují regionální síť cyklotras a turistických
tras se sítí bavorskou.
Seznam značených cyklotras v regionu MAS:
cyklotrasa č. 33 (Všeruby – Nýrsko – Ţelezná Ruda – Prášily – Modrava – Srní)
mezinárodní cyklotrasa č. 38 (Plzeň – Klatovy - Ţelezná Ruda – Deggendorf – Mnichov)
cyklotrasa č. 1042 (Březník – Filipova Huť – Horská Kvilda)
cyklotrasa č. 2032 (Patraska – Na Strašidle – Plázky – Víteň – Březí – Bradné)
cyklotrasa č. 2035 (Luby – Loretka – Opálka – Zahorčice – Na Strašidle – Patraska –
Městiště – Na Drahách – Datelov – Děpoltice)
cyklotrasa č. 2037 Okruh (Javorná – Čachrov – Dobřemilice – Javorná)
cyklotrasa č. 2038 (Klenová – Stráţov – Běšiny)
cyklotrasa č. 2047 (Nýrsko – Dešetice – Děpoltice)
cyklotrasa č. 2048 (Nýrsko – Hodousice – Blata – Opálka – Stráţov)
cyklotrasa č. 2049 (Nýrsko – Stará Lhota – Pod Hraničářem – Zadní Chalupy – Gubrův
Dvorec)
cyklotrasa č. 2050 (Nýrsko – Chudenín – Přední Fleky)
cyklotrasa č. 2052 (Nýrsko – Bystřice nad Úhlavou – Úborsko – Janovice nad Úhlavou –
Bezděkov – Tajanov – Klatovy)
cyklotrasa č. 2053 (Suché Studánky – Datelov – Zelená Lhota – Hamerský Dvůr)
cyklotrasa č. 2055 (Špičák – Černé Jezero – U Zadních Chalup – Sv. Kateřina –Přední
Fleky – Liščí Bouda)
cyklotrasa č. 2072 (Ţelezná Ruda – Alţbětín)
cyklotrasa č. 2093 (Keply – Zadní Chalupy – Javorná – Suché Studánky – Divišovice)
cyklotrasa č. 2096 (Blata – Děpoltice – Na Drahách)
cyklotrasa č. 2100 (Špičák – Hojsova Stráţ – Zelená Lhota - Prenet - Můstek – Špičák)
cyklotrasa č. 2102 (Hamry – Stateček)
cyklotrasa č. 2113 (Modrava – Předěl – Prášily – Ţelezná Ruda)
cyklotrasa č. 2114 (Rechle – Plavební kanál – Mosau – Srní)
cyklotrasa č. 2116 (ţelezná Ruda – Debrník)
cyklotrasa č. 2117 (Javoří pila – Plavební kanál – Rokyta)
cyklotrasa č. 2118 (U Dobré Vody – Stodůlky – Velký Bor – Zelená hora)
cyklotrasa č. 2119 (Aršelák – Hůrka – Prášilský potok)
cyklotrasa č. 2121 (Srní – Pod Kostelním vrchem)
cyklotrasa č. 2122 (Hakešická cesta – Tříjezerní slať – Rybárna)
Stejně hustá jako síť cyklotras je i síť značených turistických cest různé obtíţnosti zejména
s ohledem na členitost terénu, kterým jsou vedeny.
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Pěší značené cesty v území MAS:
trasa č. 0215 (Klatovy – Loreta – Děpoltice – Špičák)
trasa č. 0245 (Orlovice – Stateček – Černé Jezero – Debrník)
trasa č. 1421 (Rajský Mlýn – Čachrov – Můstek – Ostrý)
trasa č. 1423 (Špičák – Špičák vrchol)
trasa č. 1426 (Klatovy – Bezděkov – Dlaţov)
trasa č. 1438 (Pancíř – Ţelezná Ruda – Pomník A. Kašpara)
trasa č. 1439 (Špičácké sedlo – Habr)
trasa č. 1441 (Nový Brunst – Šmauzy)
trasa č. 1459 (Nýrsko IC – U Zadních Chalup)
trasa č. 1460 (Nýrsko – Orlovice)
trasa č. 3624 (Svinná – Stráţov – Janovice nad Úhlavou)
trasa č. 3631 (Debrník – Hofmanky – Ţelezná Ruda)
trasa č. 3632 (Pod Lovečnou – Zelená Lhota – Hamry – Hojsova Stráţ – Rozvodí)
trasa č. 3641 (Petrovice nad Úhlavou – Matějovice u kaple – Pajrek – Nýrsko)
trasa č. 3671 (Javorná – Děpoltice)
trasa č. 3680 (Fleky – Pod Lišákem)
trasa č. 6633 (Dešenice – Matějovice u kaple – pod Prenetem)
trasa č. 6639 (Brčálník – Pod Můstkem – Tomandlův kříţ – Makov)
trasa č. 6678 (Černé Jezero – Špičák – Čertovo Jezero)
trasa č. 6690 (Hamry – Hojsova Stráţ – Pod statečkem – Vodopád)
trasa č. 6695 (Hamry most – Větrovec)
trasa č. 6696 (Ţelezná Ruda – Ţelezná Ruda)
trasa č. 6700 (Prameniště Řezné – Gerlova Huť)
trasa č. 6707 (Bývalé Zhůří – Nový Brunst)
trasa č. 6708 (Loreta – Týnec – Kašpárkovna)
Kromě pěší turistiky, cykloturistiky a běţeckého lyţování můţe být určitým potenciálem pro
rozvoj cestovního ruchu také hipoturistika. Plzeňský kraj je bohuţel jediný, který v současné
době nemá vybudovanou (ani páteřní) síť hipoturistických stezek či tras. Nicméně i přes to lze
říci, ţe se v regionu tento druh cestovního ruchu rozvíjí. V regionu existují nejméně 4
hipostanice – V Liščí u golfu (nabízí po celý rok ubytování, stravování, umístění koní
v ohradách), Ranč u Mlýna v Bystřici nad Úhlavou (od května do září nabízí ubytování,
stravování, zapůjčení koní, projíţďky, venkovní jízdárnu, ustájení), Penzion St. Leonard
v Uhlišti (od ledna do listopadu nabízí ubytování, stravování, venkovní jízdárnu, ustájení) a
Ekofarmu Šumava ve Staré Lhotě (po celý rok nabízí ubytování s kuchyňkou a
bezbariérovým přístupem, přepravu koní, převoz zavazadel a venkovní ohradu)
Vedle značených pěších a cykloturistických tras je moţno v regionu projít také několik
naučných stezek, které interpretují místní přírodní bohatství nebo kulturní dědictví. Jednou
z nich je jiţ výše zmíněná naučná stezka Úhlavským luhem. Naučná okruţní cyklostezka
Farmářská stezka prochází lokalitami Stará Huť – Keply - Horní Kochánov – Dolní Kochánov
– Rovná – Pařezí – Vojetice – Petrovice - Vlastějov - Dolejší Těšov – Hořejší Těšov – Zadní
Chalupy – Mochov - Radkov. Na trase je 7 informačních míst s mapkou trasy, výškovým
profilem trasy, ilustračními fotografiemi a textem upozorňujícím na přírodní, kulturní,
historické a vlastivědné zajímavosti. Dalších naučné stezky zaměřené na přírodní bohatství
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jsou naučné stezky Tříjezerní slať, Brčálník, Proměna horské slatiny, Vydra – Království
kamenů. Mnoho naučných stezek kombinuje interpretaci šumavské přírody a historie. Jsou to
naučné stezky Okolo Kostelního vrchu, poznávací okruhy kolem Nýrska, Povydří, Vchynicko
– Tetovský kanál, Sklářská stezka v okolí Ţelezné Rudy, Historie Špičáku, Utajená obrana
ţelezné opony také v Ţelezné Rudě a Spiessova naučná stezka v Bezděkově.
Zařízení v cestovním ruchu
Předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu je zejména dostatečná kapacita ubytovacích a
stravovacích sluţeb. Situace v oblasti ubytování je v regionu celkem uspokojivá. Jediným
výrazným limitem je nedostatečná nabídka ubytování vyšší komfortní třídy na úrovni
současného trendu. Výrazné nedostatky v nabídce stravovacích sluţeb je moţné zaznamenat
zejména v těch částech regionu, které nenabízejí aktivity pro zimní sporty. Následující tabulka
uvádí počet ubytovacích a stravovacích zařízení, které je moţné vyuţít na území MAS
Ekoregion Úhlava.
Tabulka 27 Počet zařízení v cestovním ruchu

Název obce

Zařízení v cestovním ruchu – počet

kempů

Ostatní
ubytovací
zařízení

stravování,
restaurace

hotelů

penzionů

tur.
ubytoven

Bezděkov

0

1

0

0

0

8

Čachrov

0

3

0

0

2

12

Dešenice

1

0

0

0

0

8

Hamry

2

9

1

0

2

5

Chudenín

0

3

0

0

0

19

Janovice nad Úhlavou

0

2

0

1

0

19

Klenová

0

0

0

0

0

0

Modrava

2

5

1

0

1

7

Nýrsko

0

3

2

1

1
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Prášily

0

4

1

0

8

1

Srní

4

10

1

1

3

13

Stráţov
Ţelezná Ruda

0
15

0
32

0
7

0
1

0
12

17
102

Celkem MAS
Zdroj: ČSÚ 2014

24

65

13

4

21

270

Druhým důleţitým aspektem, vedle kapacit ubytovacích a stravovacích zařízení, je jejich
umístění v návaznosti na kulturní a přírodní atraktivity. V tomto ohledu dominují regionu
Ţelezná Ruda a Srní s největšími ubytovacími kapacitami a zároveň nejširší nabídkou
atraktivit v okolí. Ţelezná Ruda navíc nabízí sportovní vyţití, které můţe lákat návštěvníky ke
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dlouhodobějšímu pobytu. Jedná se zejména o lyţařské areály. Výhodu v tomto ohledu má i
město Stráţov, které je městskou památkovou zónou. Otázkou je, jak dokáţe tento potenciál
vyuţít v situaci, kdy nedisponuje dostatečnou ubytovací kapacitou na vyšší úrovni standardu
sluţeb pro dlouhodobější pobyty.
V Ţelezné Rudě se nachází největší lyţařské středisko na české straně Šumavy Ski&Bike
Špičák. Nabízí nejprudší sjezdovku v ČR, sjezdovky pro carvingový oblouk, snowtubing a
také samostatný areál pro děti a začátečníky s pohyblivým kobercem. K dispozici je také
škola lyţování a půjčovna lyţařského vybavení. Z dolní části areálu, kde je stejně jako na
vrcholu k dispozici volná wifi síť se lze dostat sedačkovou lanovkou. Kromě ní je v areálu 10
dalších vleků s celkovou kapacitou 5 500 přepravovaných osob za hodinu. V areálu je celkem
8,4 km sjezdovek různé obtíţnosti. V letním období nabízí park disciplíny pro bikery
(freeride, downhill, horth shore a skoky). Další lyţařské areály v okolí jsou Ski areál Ţelezná
Ruda – Belveder (3 vleky), Ski areál Ţelezná Ruda – Nad nádraţím (2 vleky) a Ski areál
Javorná. V těchto areálech jsou sjezdovky o délce do jednoho kilometru většinou střední
obtíţnosti. Lanovkou je moţno se přepravit se také na horu Špičák nebo ze Špičáku na Pancíř.
Další důleţitou otázkou pro rozvoj cestovního ruchu je návazná infrastruktura ve smyslu
volnočasových aktivit při nepřízni počasí, aktivit pro rodiny s dětmi apod. V tomto ohledu lze
zmínit Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, Muzeum Šumavy v Ţelezné Rudě,
Pivovarské muzeum a Muzeum motocyklů a loutek v Ţelezné Rudě, Muzeum drezín
v Čachrově nebo Archeopark Prášily či Lesní divadlo v Nýrsku. K letnímu trávení volného
času můţe slouţit rekonstruovaný areál koupaliště ve Stráţově a další povětšinou přírodní
koupaliště téměř ve všech obcích regionu. Další atraktivity jsou Lanový park Prášily, Lanové
centrum v Ţelezné Rudě, Návštěvnické centrum Modrava, Wellness areál v hotelu Wellness
Horizont na Špičáku, Golf club Šumava v Liščí u Chudenína). Mezi společenské a kulturní
akce nadregionálního významu patří kromě tradičních poutí Jízda sv. Linharta v Uhlišti a
Letní slavnosti CH. H. Spiesse v Bezděkově.
Informační centra
Na území MAS Ekoregion Úhlava působí 6 informačních center. Dvě v Ţelezné Rudě
(celoroční denní provoz) a po jednom ve Stráţově (celoroční provoz pondělí aţ čtvrtek),
Prášilech (v červenci a srpnu otevřeno denně, jinak od středy do neděle), Modravě (celoroční
denní provoz) a Nýrsku (v sezóně otevřeno denně jinak ve všední dny). Kromě informování
návštěvníků, provozování internetových prezentací a šíření informačních materiálů působí
také jako koordinátoři kulturních akcí v regionu.
Kromě turistických informačních center přímo v území, bylo otevřeno v roce 2008 i
Informační centrum Bavorský les – Šumava v centru krajského města Plzně, které poskytuje
informace o celé turistické destinaci Šumava na obou stranách hranice, do níţ územně patří i
obce sdruţené v MAS Ekoregion Úhlava. Vzniklo v rámci Interreg-projektu „Turistický
destinační management Bavorský Les - Šumava". Otevřené je od pondělí do pátku od 09:00
do 17:00 hodin a v sobotu od 09:00 do 13:00 hodin. Pro lepší propagaci a informovanost o
území je toto informační centrum přínosem.
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Propagace regionu
Většina území MAS patří do jedné z nejznámějších turistických oblastí ČR Šumavy.
Propagace této oblasti, v níţ také působí MAS, je na velmi dobré úrovni. Kromě jiţ
zmiňovaných informačních center, probíhá propagace také přes internetové stránky a čím dál
častěji i přes facebookové stránky IC či obcí, na kterých kromě běţných informací o
atraktivitách regionu, dostupných sluţbách, dopravních spojeních, jsou dostupné i přehledy
aktuálních kulturních či sportovních akcích v regionu.
Kromě toho se na oblast Šumavy specializuje řada regionálních webů (např.
www.isumava.cz, www.sumavanet.cz, www.sumava.eu, www.sumavazije.cz apod.) a region
je propagován i na celorepublikových a krajských portálech jako třeba www.czechtourism.cz
nebo www.turisturaj.cz. Region se prostřednictvím IC, obcí či jejich sdruţení (MAS,
mikroregiony) prezentuje a propaguje také na kaţdoročním krajském veletrhu turistiky ITEP.
Za zmínku stojí i zviditelnění regionu pomocí regionálního značení produktů typických pro
region. Region Šumava je od roku 2006 společně s dalšími 26 regiony zapojen do systému
regionálních značek. Region má svoji regionální značku pro produkty zde vyrobené, která
zaručuje kvalitu výrobku, šetrnost k přírodě a především jejich původ a vazbu na území.
Značí, ţe jsou vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin a jsou výjimečné
svou vysokou kvalitou. Značení se pouţívá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích
zařízení a značí se i regionální „záţitky“. Značku uděluje Regionální rozvojová agentura
Šumava.
Také MAS Ekoregion Úhlava vytvořila na soubor kvalitativních a ekologických standardů
pro podnikatele v cestovním ruchu. Těm, kteří splní dané standardy uděluje marketingovou
značku Ekoregionu Úhlava, která je zárukou kvalitních sluţeb v cestovním ruchu. MAS
propaguje značku a její nositele, ale zároveň i celé území na němţ působí také na svých
stránkách www.ekoregion-uhlava.cz. Podmínkou získání této marketingové značky je
dodrţování ekologických a kvalitativních standardů jako např. třídění odpadů, šetrné
nakládání s energiemi, nabídka tradičního pokrmu, cizojazyčný jídelní lístek nebo částečně
nekuřácký provoz.
Obrázek 5 Ukázka regionálních značek (značka RRA Šumava a MAS Ekoregion Úhlava)
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2.1.9 Spolky a ţivot v obcích
2.1.9.1 Spolky, spolková činnost a ţivot obcí
Spolková činnost je v jednotlivých obcích na území MAS velmi bohatá. Podílejí se na ní
nejčastěji dobrovolní hasiči, jejichţ sdruţení existují prakticky ve všech obcích a často i jejich
částech (přidruţených obcích). Ti kromě své klasické činnosti a aktivit v hasičském sportu,
často organizují další aktivity pro zpestření ţivota občanů obcí, ať uţ jsou to různé zábavy,
plesy a společensko-kulturní a tradiční obecní akce (masopust, máje, dětské dny) nebo i
sportovní turnaje. Hasičské sbory často v menších obcích pomáhají i s údrţbou obce
(likvidace odpadu, sběru ţeleza, údrţba veřejné zeleně a veřejných prostor), bývají
„tmelícím“ prvkem v obci a přispívají tak k ţivotu obce jako komunity.
Dalšími spolky, které se často působí v obcích regionu jsou myslivecká sdruţení, sdruţení
zaměřená na sportovní činnosti jako tělovýchovné jednoty, sokoly či přímo kluby zaměřené
na konkrétní sport. Většina spolků se, kromě své vlastní činnosti, různou měrou podílí i na
aktivitách a ţivotě obce. Za zmínku stojí i poměrně velké mnoţství spolků zaměřených na
kulturu a společenskou oblast (ochotnická divadla, spolky věnující se obnově památek či
různým kreativním, výtvarným činnostem). Podrobný výčet spolků je uveden v tabulce č. 25
Ve všech obcích probíhá během celého roku řada akcí a aktivit, které svědčí jak o aktivním
spolkovém ţivotě, bohatém společensko-kulturním ţivotě obcí, tak i o sounáleţitosti obyvatel
s obcemi, jejich silném vztahu k místu, kde ţijí. Právě spolková činnost je často spolutvůrcem
ţivota a atmosféry obce. Je v zájmu obcí tuto činnost podporovat, stejně jako spoluúčast
spolků, ale i jednotlivých obyvatel na dění a rozhodování v obci.
Většina z akcí, které v obcích probíhají právě za účasti jednotlivých sdruţení či spolků, je
spojena s tradičními událostmi jako masopust, dětský den, máje, vánoční trhy, společenské
plesy a zábavy nebo se sportovní činností (turnaje, soutěţe, turistické pochody, přespolní běh
atd). Realizuje se však i mnoho akcí zaměřených na obnovu památek, údrţbu veřejných
prostranství či jeho zlepšení. S ohledem na blízkost státních hranic stojí za zmínku i četné
aktivity v rámci přeshraniční spolupráce jednotlivých obcí jako jsou setkání rodáků, společné
kulturní akce, vzájemná spolupráce při obnově drobných památek, kapliček a podobně.
V Ţelezné Rudě pak působí Ţeleznorudský klub, který se přímo věnuje přeshraniční českoněmecké spolupráci.
Tabulka 28 Výčet spolků na území MAS Ekoregion Úhlava

Název obce
Bezděkov

Spolek, sdruţení

Aktivity

SDH Bezděkov

hasičský sport

SDH Koryta

hasičský sport

Myslivecké sdruţení Koryta-Bezděkov myslivost
TJ Sokol Bezděkov

odbíjená, volejbal, nohejbal, taneční klub

TJ Bezděkov

malá kopaná, fotbal

D klub Bezděkov

výtvarná, kreativní tvorba, semináře, besedy
klub seniorů, pořádání kulturních a společenských
akcí

S klub Bezděkov
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Čachrov

SDH Čachrov

hasičský sport

Obč. sdruţení Tvrz Čachrov

historie, záchrana tvrze

TJ Sokol Čachrov

sportovní činnost

Mysliv.sdruţení Diana Dešenice

myslivost

SDH Dešenice

hasičský sport

SDH Děpoltice

hasičský sport

SDH Ţiznětice

hasičský sport

TJ START Dešenice

sport

Klub AMOK

ochotnické divadlo

SK Norton Milence

malá kopaná

Klub ţen Milence

klub ţen, společenské aktivity

Hamry

ČČK Milence
SK Hamry

zdravověda
malá kopaná, sportovní a kulturně-společenská
činnost

Chudenín

SDH Chudenín

hasičský sport

SDH Hadrava

hasičský sport

SDH Skelná Huť

hasičský sport

Občan.sdruţení Tanaberk

kulturní, turistické akce, obnova kostela sv. Anny

Sokol Janovice nad Úhlavou

sportovní aktivity, florbal, fitness, tenis

Dukla Janovice nad Úhlavou

fotbal

SDH Janovice nad Úhlavou

hasičský sport

Nohejbalový klub

nohejbal

Fighting JI-JITSU

bojové sporty

Ochotnický spolek Janovice n. Ú.

divadlo, kulturní činnost

SDH Klenová

hasičský sport

Klenovská ochotnická společnost

divadlo, kultura

Centrum řemesel Dřevák

muzejní činnost, kreativní aktivity

Klub ALFA Nýrsko

volnočasové aktivity dětí a mládeţe, nízkoprahový
klub, prevence sociopatologických jevů

Okresní myslivecký spolek

myslivost

Snowboardový klub Šumava

sport, snowboarding

SDH Nýrsko

hasičský sport

KČT Nýrsko

turistika, cykloturistika

TJ Nýrsko

sportovní aktivity, fotbal, lyţování

Český svaz chovatelů

chovatelství

Muzeum Královského Hvozdu

historie regionu

Dešenice

Janovice nad
Úhlavou

Klenová
Modrava
Nýrsko

Prášily

Spolek pro obnovu prášilského kostela obnova kulturního dědictví

Srní

SDH Srní

hasičský sport

Stráţov

SDH Stráţov

hasičský sport

TJ Sokol Stráţov

stolní tenis, volejbal, florbal

SK Kovo Stráţov

fotbal

Okres.myslivecký spolek

myslivost

TJ Tatran Ţelezná Ruda

biatlon, běţecké lyţování

Ţelezná Ruda
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Ţeleznorudský klub

přeshraniční spolupráce, společenské a kulturní akce

Ţeleznorudský smíšený pěvecký sbor

hudba, společenské akce
volnočasové aktivity dětí a dospělých, příměstské
tábory

Centrum volného času Ţelezná Ruda
Ochotnický spolek Ţelezná Ruda
Zdroj: Vlastní šetření

divadlo, společenské aktivity

2.1.9.2 Obce a komunikace
Pokud v regionu obce něco postrádají, pak je to větší vzájemný kontakt a spolupráce mezi
jednotlivými obcemi, výměna informací mezi nimi. V současnosti chybí kvalitní a funkční
prostředek k vzájemné uţší komunikaci. Také komunikace směrem k Plzeňskému kraji není
příliš dobrá a ze strany obcí je vnímána jako nedostatečná či chybějící. V regionu převládá
pocit odtrţenosti, izolovanosti od kraje. Region se snaţí o přeshraniční spolupráci s partnery
na bavorské straně, obce pořádají akce pro rodáky a spolupráce probíhá i při obnově místních
památek, sakrálních staveb apod. Přesto by bylo moţné tuto spolupráci zintenzivnit, podpořit
např. větší spolupráci škol z obou regionů, která chybí.
Obce navenek prezentují své aktivity na svých webových stránkách, které jsou většinou
propojené se serverem www.sumava.net. Pozitivní je, ţe všechny obce mají internetové
stránky. Většina z nich však není příliš přehledná a neodpovídá vzhledem současným
standardům. Sociální sítě jako facebook či twiter pro komunikaci vyuţívají pouze IC působící
v jednotlivých obcích, samotné obce ne.

2.1.10 Ţivotní prostředí
2.1.10.1 Ovzduší
Podle mapy imisní zátěţe, kterou zpracovává Ministerstvo ţivotního prostředí, jsou na území
MAS jen tři lokality, kde dosahuje imisní zátěţ 10%. Jsou to města Janovice nad Úhlavou,
Nýrsko a Ţelezná Ruda. Nejpravděpodobnějším důvodem je velká koncentrace dopravy
v areálu bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou a v turisticky exponované Ţelezné Rudě,
která je navíc hraničním přechodem se Spolkovou republikou Německo pro autobusy, osobní
a nákladní vozy na hlavním tahu z Plzně, silnici E 53. Janovice nad Úhlavou a Nýrsko leţí na
silnicích druhé třídy č. 190 a 191, coţ jsou rovněţ komunikace hojně vyuţívané pro osobní
i nákladní dopravu ve směru Plzeň – Ţelezná Ruda. Imisní zátěţ v ostatních obcích se
pohybuje do 2%. Kromě zatíţení dopravou je nejsilnějším znečišťovatelem ovzduší vytápění
domácností. Fakt, ţe většina domácností je v těchto obcích vytápěna uhlím nebo dřevem a
imisní zátěţ ve většině obcí je přesto nízká, je způsoben nízkou hustotou osídlení mimo centra
regionu, kterými jsou právě Nýrsko, Janovice nad Úhlavou a Ţelezná Ruda. Lokálně však
vytápění tuhými palivy, zejména uhlím, způsobuje problémy se znečištěním ovzduší téměř ve
všech obcích. Následující tabulka uvádí přehled zdrojů vytápění domácností v jednotlivých
obcích MAS. Co se týče projektových záměrů jednotlivých obcí v této oblasti, jediným
uvaţovaným projektem je výměna zdroje tepla v obecní výtopně v Srní z uhlí na OZE.
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Tabulka 29 Způsob vytápění objektů

Členské obce MAS
Radbuza
Bezděkov
Čachrov
Dešenice
Hamry
Chudenín
Janovice nad Úhlavou
Klenová
Modrava
Nýrsko
Prášily
Srní
Stráţov
Ţelezná Ruda
Zdroj: vlastní šetření

uhlí
35
35
40
30
63
60
80
10
70
15
35
50
10

dřevo
10
35
40
52
20
10
20
60
5
60
25
30
30

vytápění objektů (v %)
elektřina
plyn
5
50
1
26
5
10
15
2
5
10
6
18
0
0
20
0
5
20
10
10
5
4
4
15
10
50

tep. čerpadlo/ost.
0
3
5
1
2
6
0
10
0
5
1
1
0

Graf 6 Způsob vytápění objektů

Vytápění objektů (v % )
Železná Ruda
Strážov
Srní
Prášily
Nýrsko
Modrava
Klenová
Janovice nad Úhlavou
Chudenín
Hamry
Dešenice
Čachrov
Bezděkov
0%

10%

20%

30%
Uhlí

40%
Dřevo

Zdroj: vlastní šetření
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80%
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2.1.10.2 Energetické zdroje a jejich vyuţití
V území jako celku i na území jednotlivých obcí v současnosti chybí ucelené územně
energetické koncepce, které by pomohly lépe nastavit vyuţití energií a podpořily šetrné a
úsporné zacházení s nimi. V největší míře se pro vytápěný vyuţívají pevná paliva (dřevo,
uhlí) tedy neobnovitelné zdroje, coţ způsobuje zvýšené znečištění ovzduší zejména ve větších
obcích. Jen díky niţší hustotě obyvatel v menších obcích není zatíţení vysoké. V území se
jeví jako jedna z nejpřijatelnějších moţností investice do úsporných opatření. Města jako
Janovice nad Úhlavou a Nýrsko proto zvaţují investice do infrastruktury, které by sníţily
energetickou náročnost budov (zateplení budov, výměna oken, zkvalitnění izolací,
minimalizace tepelných mostů) a do jejího vybavení (modernizace kotlů apod.).
Další moţnost vyplývá ze studií „Obnovitelné zdroje energie a moţnosti jejich uplatnění na
Šumavě“ a „Sousedské teplo – vytápění biomasou“, kterou pro NP a CHKO Šumava
zpracovala firma EGF, s.r.o. v roce 2009. Z hlediska finančních i energetických úspor, sníţení
mnoţství do ovzduší vypouštěných zplodin, které způsobují skleníkový efekt, s ohledem na
dostupné zdroje v území, ale i z důvodu nenarušení vzhledu krajiny (nevhodnost výstavby
např. větrných elektráren, velkých objektů na vodních tocích apod.) se na Šumavě jeví jako
ideální upřednostnění vyuţívání biomasy jako zdroje energie. Přechod z uhlí na OZE zvaţuje
však v území zatím jen obec Srní, které plánuje rekonstrukci zdroje tepla v obecní výtopně.
Vyuţívání šetrnějších energetických zdrojů je moţné i v dopravě. Na části území MAS (v
oblasti NP a CHKO Šumava) je proto jiţ 20 let podporována k ţivotnímu prostředí šetrnější
hromadná doprava, kdy v turistických sezónách jezdí na území „zelené autobusy“ na pohon
CNG (zemní plyn) nebo bionaftu, tedy energeticky šetrnější zdroje.
2.1.10.3 Voda
Prakticky celé území působnosti MAS je zahrnuto do Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV), která téměř koresponduje s hranicí CHKO Šumava. Toto území je důleţitou
zásobárnou vody pro celý kraj. V rámci něj jsou proto uplatňována ochranná opatření, jejichţ
cílem je zabránit sniţování vodního potenciálu území, nepříznivým změnám jakosti vod a
takovým zásahům do přírodních poměrů, které by mohly negativně ovlivnit
vodohospodářskou funkci území tedy jeho přirozenou retenční schopnost a moţné zdroje
pitné vody. Systém přirozených povrchových vod zde tvoří prameniště a rašeliniště, síť
vodních toků a ledovcová jezera. Tento systém doplňují umělá vodní díla jako jsou plavební
kanály a náhony a umělé nádrţe (bývalé plavební, rybochovné nebo přehrady). Jiţ od konce
90.tých let se proto na přírodně chráněných částech území (NP Šumava, CHKO) systematicky
revitalizují rašeliniště, mokřady a vodní toky. Revitalizace vodních toků je však potřebná na
území celé MAS s ohledem na zajištění kvalitního vodního reţimu v krajině. Zaměřují se na
ní zejména Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Vltavy, která spravuje drobné vodní toky a
bystřiny ve volné krajině i intravilánech obcí na území MAS. Ti zajišťují péči o stav koryt
(zanesení koryt, škody po povodních), péči o břehové porosty, vhodné úpravy vodních toků
apod.
Co se týče zdrojů pitné vody, velká část území MAS leţí v blízkosti vodní nádrţe Nýrsko,
která slouţí jako zásobárna pitné vody. Tento fakt určuje do značné míry ochranná opatření,
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která musí obyvatelé v jejím okolí respektovat například při provozu zařízení v turistickém
ruchu. Povrchové vody obecně, v jiţní části regionu díky jeho umístění v NP a CHKO
Šumava a v severní části regionu díky jiţ zmíněné ochraně vodní nádrţe Nýrsko a řeky
Úhlavy, mají velmi dobrou kvalitu. Podle studie starých ekologických zátěţí Plzeňského kraje
jsou lokalitami, které mohou ovlivnit kvalitu povrchových vod skládky v Chudeníně,
Janovicích nad Úhlavou, Nýrsku a Ţelezné Rudě. Jediné další riziko představují čerpací
stanice pohonných hmot. V Chudeníně je díky tomu zájem hledat nové zdroje pitné vody.
Protoţe celá ČR (území MAS není výjimkou) nemá ideální poměr povrchové a podzemní
vody, je potřeba ve větší míře, neţ je běţné v jiných zemích, vyuţívat povrchových zdrojů
jako zásobáren pitné vody. To klade nároky na udrţování kvality povrchových vod a
minimalizaci jejich znečišťování odpadními vodami. Důraz musí být kladen na existenci
kvalitní kanalizace, přečištění vod a kvalitní ČOV. Na území MAS v současné době probíhá
odkanalizování obcí a místních částí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota
na ČOV Nýrsko. Realizace této akce výrazně pomůţe obyvatelům obcí, které jsou umístěny
nad vodní nádrţí Nýrsko a pro něţ platí z důvodu ochrany čistoty povrchových vod
nejpřísnější pravidla. Problémy s chybějící nebo zastaralou kanalizací řeší také další obce
MAS (Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Nýrsko, Stráţov). V Chudeníně a Modravě
je plánována rekonstrukce či výstavba ČOV. Ţelezná Ruda plánuje rekonstrukci úpravny
vody.
Podle evidence vodohospodářských aktivit Plzeňského kraje jsou jediným městem ohroţeným
povodněmi v regionu MAS Janovice nad Úhlavou.
2.1.10.4 Krajina
Celková výměra území MAS Ekoregion Úhlava je 62439 ha. Z této plochy bylo (k 31. 12.
2013) 5 859 ha orné půdy, 384 ha zahrad, 198 ha ovocných sadů, 9 316 ha trvalých travních
porostů, 15 758 ha zemědělské půdy, 39 983 ha lesní půdy, 1 006 ha vodní plochy, 357 ha
zastavěné plochy a 5 335 ha ploch nezařazených do předchozích kategorií. Největší část
regionu tedy zaujímají lesy. Zemědělská půda zaujímá 25,24 % území.
Obce Čachrov, Modrava, Prášily, Srní a Ţelezná Ruda svými katastry zasahují do NP
Šumava. Do CHKO Šumava svým katastrem zasahují ještě obce Dešenice, Hamry, Chudenín,
Nýrsko a Stráţov. Na území MAS se nachází dvě národní přírodní rezervace (Bílá strţ, Černé
a Čertovo jezero).
V regionu MAS z důvodu umístění v NP Šumava, CHKO Šumava a v ochranném pásmu vod
(řeka Úhlava) neprobíhá intenzivní zemědělská výroba. Velký vliv na krajinu má naopak
hospodaření v lesích i v souvislosti s ochranou přírody v NP Šumava.
Důlní činnost v současné době mění ráz krajiny pouze na katastru obce Bezděkov, kde je
povrchový štěrko-pískový lom. Na území obce Stráţov se v minulosti hojně těţilo stříbro a
olovo, v okolí Ţelezné Rudy probíhala v minulosti těţba a zpracování ţelezné rudy, později se
zde těţil křemen na výrobu skla. Pozůstatky této činnosti jsou dosud v krajině patrné.
Důleţitým nástrojem pro péči o krajinu jsou pozemkové úpravy, které mohou zkvalitnit
vodohospodářskou i ekologickou funkci krajiny, zároveň pomohou řešit majetkové problémy
s půdou, iniciují tvorbu protierozních a protipovodňových opatření a obnovu původní cestní
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sítě. Z obcí na území MAS jsou ukončené komplexní pozemkové úpravy pouze v obci
Hamry a jednoduché pozemkové úpravy v Ţelezné Rudě, Čachrově a Bezděkově. V ostatních
obcích regionu jsou buď rozpracované, nebo plánované (Prášily, Srní).
2.1.10.5 Nakládání s odpady
Odpadové hospodářství v obcích na území NP Šumava řeší Analýza systému odpadového
hospodářství obcí Regionu NP Šumava. Dle tohoto dokumentu pochází 20%
vyprodukovaného odpadu na území obcí NP Šumava z odvětví cestovního ruchu. Produkují
ho tedy buď návštěvníci a turisté nebo provozovatelé zařízení. Produkce odpadů stálých
obyvatel regionu je ve srovnání s jinými obcemi Plzeňského kraje podprůměrná. Relativně
velké průměrné výdaje na jednu tunu komunálního odpadu (cca 3 000,- Kč) jsou způsobeny
většími svozovými vzdálenostmi a náklady na sběr a dopravu do vzdálených zařízení pro
zpracování a vyuţití odpadů. Dle analýzy je problémem také „dovoz“ komunálního odpadu ze
sousedního Německa. Dlouhodobě je v malé míře řešená problematika nakládání s biologicky
rozloţitelnými odpady (Ţelezná Ruda připravuje projekt na zřízení komunitní kompostárny
v Alţbětíně, Janovice nad Úhlavou o zřízení kompostárny uvaţují). Obce vyjadřují také
potřebu řešit nakládání s objemnými odpady a zejména jejich dočasné ukládání. Pro další
území MAS není zpracován koncepční materiál, který by odpadové hospodářství řešil.
Na území MAS jsou umístěny dvě skládky. Na skládku v Hodousicích (Nýrsko) je moţno
ukládat jiţ pouze stavební suť a zeminu. V Chudeníně je umístěna skládka průmyslového
odpadu. Sběrné dvory jsou provozovány v Dešenicích, Janovicích nad Úhlavou, Nýrsku
a v Ţelezné Rudě.
Komunální odpad z území regionu je umísťován na skládky ve Štěpánovicích, Vysoké,
Libíně, a v Chrástu u Březnice. Největšími subjekty zajišťujícími svoz komunálního odpadu
jsou Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o., Rumpold a.s. a Západočeské komunální sluţby
a.s.
2.1.10.6 Environmentální výchova
Kromě NP Šumava, kde probíhá environmentální výchova ve třech střediscích, která jsou
ovšem mimo území MAS (Vimperk, Kašperské Hory, Stoţec), jsou hlavním nositelem EVVO
v regionu mateřské a základní školy. V rámci průřezového tématu školních vzdělávacích
plánů Environmentální výchova se děti seznamují se všemi aspekty problematiky péče o
ţivotní prostředí. Vybudování environmentálního a informačního centra doplněného o
naučnou cestu plánuje město Ţelezná Ruda.
Enviromentální výchova zaměřená i na dospělé není v území zatím cíleně a plně realizována,
částečně ji bude podporovat právě centrum v Ţelezné Rudě. K EVVO obyvatel dochází spíše
roztříštěně a jen v některých oblastech, coţ je v kontrastu s tím, ţe ekologie je průřezovou
vědou zasahující do prakticky všech lidských činností. V oblasti odpadového hospodářství je
v území poměrně dobré povědomí o potřebě třídění odpadů a obyvatelé mají moţnost třídit
základní druhy odpadu (papír, sklo, plasty). Chybí však zejména osvěta týkající se
minimalizace zatíţení ţivotního prostředí, výchova k zodpovědnému přístupu k ţivotnímu
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prostředí, podpora a povědomí o úsporách, efektivnějším nakládáním s energiemi a zdroji či
předcházení vzniku zatíţení prostředí. Nevýhodou území je, ţe velká část ekologické zátěţe je
způsobena vnějšími faktory – návštěvníky, cestovním ruchem apod. a je třeba brát tento fakt
v úvahu i při enviromentální výchově.

2.2 SWOT analýza
Cílem této kapitoly je definovat témata, jevy a problémy, které jsou důleţité pro další
udrţitelný rozvoj regionů MAS Ekoregion Úhlava. Potřeby území jsou definovány na základě
SWOT analýzy území, SWOT analýzy jednotlivých rozvojových oblastí (viz kapitolu
Analýza problémů a potřeb) a na základě analýzy současného stavu území MAS.
Analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení byla zpracována se zapojením
partnerů na veřejném projednání, které se konalo 20. června 2014 ve Stráţově. Na jednání
byly přítomni zástupci relevantních zájmových skupin z regionu MAS. Byla vytvořena
pouţitím metody „Brainstorming“. Účastníci setkání formulovali silné a slabé stránky
regionu, příleţitosti a ohroţení. V dalším kroku mohl kaţdý z účastníků přiřadit k jednotlivým
výrokům určitý počet bodů, podle toho, jak se mu jevil daný výrok důleţitý pro další rozvoj
regionu MAS. Následně byly výroky rozděleny do jednotlivých rozvojových oblastí a
doplněny o závěry vyplývající z analýz provedených v předchozích kapitolách tohoto
dokumentu.
Ze SWOT analýzy vyplynulo, ţe nejsilnějšími stránkami regionu MAS je kvalitní ţivotní
prostředí a zachovalá příroda spolu s dobrou infrastrukturou pro pěší, cykloturistiku a zimní
sporty zejména v oblasti centrální Šumavy, dobrá spolupráce veřejného a neziskového sektoru
a fungující přeshraniční spolupráce s Bavorskem. Slabými stránkami jsou nedostatek
pobytových zařízení pro seniory, nedostatečná nabídka základních sluţeb pro obyvatele,
špatná kvalita místních komunikací a nedostatečná infrastruktura pro chodce a cyklisty
v obcích i mezi nimi. V oblasti cestovního ruchu je nejslabší stránkou nedostatečná nabídka
turistických atraktivit pro rodiny s dětmi a to zejména při nepřízni počasí, kdy nelze trávit čas
aktivitami pod širým nebem.
Silné stránky
- příroda
- spolková činnost, spolupráce spolků se
samosprávou
- sportovní příleţitosti pro zimní sezónu
- naučné stezky
- vybudovaná síť cyklotras
- česko-německá spolupráce
- kvalitní ovzduší
- kvalitní pitná voda v regionu (přehrada
Nýrsko)
- sousedství s Německem (práce, cestovní
ruch)
- bezproblémový vztah s Němci
- velké mnoţství památek
- silný vztah obyvatel k území

Slabé stránky
- chybí pobytové zařízení pro seniory
- úbytek sluţeb pro obyvatele v menších obcích
(kvůli centralizaci)
- špatné podmínky pro chodce a cyklisty (spojení
mezi městy i v obcích)
- nabídka atraktivit pro turisty – při dešti, pro
rodiny s dětmi
- kvalita komunikací 3. třídy, příkopy (odvod
vody)
- chybějící rozvojové centrum (Klatovy tak
nefungují)
- kvalita krajských komunikací
- neudrţování krajiny soukromými vlastníky
(meliorační stoky, zarůstání nálety)
- nízká kvalita sluţeb pro turisty
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-

kvalitní propagace regionu
široká nabídka mimoškolních aktivit
personální stabilita samospráv
dokončené odkanalizování téměř všech
šumavských obcí
- kvalita práce MAS v minulém období
- čistý průmysl – nezatěţuje ţivotní
prostředí
- lepší vybavení ve školách
- realizace pozemkových úprav
- technická
infrastruktura
(čističky)
v šumavské části regionu
- galerie Klenová
- dostatek míst ve školách
- kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší
mnoţství penzionů)
- technické vybavení pro kulturní akce
- ekofarmy, prodej regionálních výrobků
- aktualizace územních plánů
- tradiční kulturní akce nadregionálního
charakteru
- bike-park (Ţelezná Ruda, Špičák)
- aktivní přístup místních lidí
- otevřenost spolupráce škol s NNO a
veřejností
Příleţitosti
- moţnost získání finančních zdrojů
z evropských fondů
- znalost nastavených pravidel příštího
programovacího období
- růst zájmu o sluţby drobných ţivnostníků
a podnikatelů
- poptávka po pracovních místech
- dostatek lidských zdrojů pro
zaměstnavatele
- velký potenciál území pro cestovní ruch
- existence pečovatelských sluţeb v regionu
a růst poptávky po těchto sluţbách
- spolupráce s Plzeňským krajem
- existence systému Šumavská karta
- dostatek místních podnikatel pro realizaci
zakázek
- zájem všech věkových skupin o Šumavu
- zájem mezi podnikatelskými subjekty o
koordinovanou činnost (jak o spol.
činnosti– vleky – tak i napříč sektory –
zemědělství, restaurace)
- existence sítě cyklotras včetně navázání
na mezinárodní cyklotrasy
- dostatek kulturních akcí a zájem v území i
mezi návštěvníky o ně a o informace o
nich
- v území jsou zkušení a připravení ţadatelé
o dotace
- propagační potenciál fungujících akcí
- výroba tradičních potravin v regionu

-

stav státních lesů (necitlivé hospodaření)
moţnosti stravování v Nýrsku
dopravní obsluţnost veřejnou dopravou
ubytovny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
nízké příjmy obyvatel
necitlivý přístup ke krajině – sledují se jen
ekonomické zájmy
direktivní přístup veřejné správy (chybí výměna
informací mezi obcemi)
přeshraniční jazyková spolupráce (školky)
nedostatek
kvalifikovaných
řemeslníků
(nekvalitní práce škol, absolventi nerozumí
oboru)
spolupráce zaměstnavatelů a středních škol
chybí ubytování s vyšším standardem
technická infrastruktura v obcích mimo CHKO
vysoká frekvence automobilové dopravy
nedokončená privatizace zemědělských objektů
(Dešenice)
chybí vzdělávání pro řemeslníky (učňovské
školství)
pracovní místa montáţního typu- práce u pásu
odchod
kvalifikovaných
pracovníků
do
Německa

Hrozby
- koncentrace nepřizpůsobivých občanů na
určitých místech (vznik vyloučených lokalit)
- vyvádění financí z regionu (veřejné zakázky
vyhrávají cizí firmy)
- omezování občanské vybavenosti (obchody,
lékárny, pošty)
- další centralizace veřejných sluţeb
- zhoršující se celospolečenské klima
- nárůst administrativy pro obce
- zamezení rozvoje malých obcí (nemoţnost
budovat vlastní infrastrukturu, pokračující
administrativní zátěţ)
- zemědělská politika (monokultury, nekoncepční
péče o krajinu)
- malý zájem občanů o veřejné dění
- výstavba supermarketů
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existující síť
hipostezek (hipostanice,
značení)
přítomnost IC v území, které mají
vzájemné vazby i vazby vně území
příliv cizinců jako trvalých obyvatel

-

2.3

Analýza problémů a potřeb

2.3.1

Rozvojový potenciál území

2.3.1.1 Územní plánování
Územní plánování je základní nástroj státní správy pro určité území, jehoţ cílem je udrţitelný
rozvoj celého území a v rámci něj i udrţitelný rozvoj jednotlivých obcí. Stanovuje mimo jiné
podmínky pro vhodný rozvoj území, infrastruktury, hospodářský rozvoj i pro ochranu
ţivotního prostředí a podporu sociální soudrţnosti společenství tak, aby byly všechny tyto
oblasti pokud moţno vyváţené a zaručovaly kvalitní podmínky pro ţivot současných i
budoucích obyvatel oblasti. Určuje, jak budou krajina a veřejná prostranství kolem nás
vypadat a bez jeho existence nelze prakticky realizovat v území ţádné stavby (záměry).
Většina obcí v MAS Ekoregion Úhlava si důleţitost existence územních plánů uvědomuje a
má jiţ Územně plánovací dokumentace zpracované.
Následující tabulka ukazuje přehled územních a strategických plánů v obcích MAS Ekoregion
Úhlava.
Tabulka 30 Stav realizace územních plánů v obcích

Název obce
Bezděkov

Územní plán

Poslední změny

ano

2011

Čachrov

ano

2012

Dešenice

ano

2012

Hamry

ano

2014

Chudenín

ne

Janovice nad Úhlavou

ano

2013

Klenová

ano

2011

Modrava

ano

2013

Nýrsko

ano

2012

Prášily

ano

2006

Srní

ano

2004

Stráţov

ano

2010

Ţelezná Ruda

ano
zdroj: Geoportál Plzeňského kraje, ÚPD obcí

2007
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Z hlediska zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a územně analytických podkladů ORP
Klatovy lze území MAS Ekoregion Úhlava rozdělit na dvě výrazné oblasti, které nabízí
potenciál rozvoje - jedna se nachází jiţně od města Klatovy (Rozvojová oblast městského
regionu Klatovy). Patří sem Janovice nad Úhlavou a Bezděkov. Zde je potenciál pro funkční
vyuţití území, zvyšování atraktivity bydlení a ploch pro výrobu a sluţby, zejména s vazbou
na rozvoj cestovního ruchu a rekreace.
Druhá potenciální rozvojová oblast (Specifická oblast Šumava), která zahrnuje většinu území
MAS je zároveň součástí CHKO Šumava. Tato oblast patří současně do souboru krajinných
oblastí č. 38, kde platí absolutní priorita ochrany přírody a krajiny. Proto nejde přímo o
rozvojovou, ale specifickou oblast. Její jiţní hranice (a zároveň hranice MAS Ekoregion
Úhlava) se shoduje se státní hranicí s Německem. Tato oblast má potenciál pro rozvoj
přeshraničních vztahů, celoroční rekreace a komplexního vyuţití území s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na ţivotní prostředí (soustředění vybavenosti pro rekreační
vyuţívání území a ubytovací kapacity především do sídel mimo území Národní parku Šumava
a jejich zázemí, rozvoj tradičních podnikatelských aktivit, navazující na rozvoj cestovního
ruchu a rekreace, ekologické zemědělství). Zároveň je zde prostor vytvářet územní podmínky
pro propojení pěších a turistických tras s Bavorskem, pro zlepšení dopravní prostupnosti
území v souladu se zachováním přírodního bohatství.
Menší oblastí, která má rozvojový potenciál především pro cestovní ruch a rozvoj rekreace
v souladu s ochranou ţivotního prostředí a v širší návaznosti na oblast Šumavy je rozvojová
specifická oblast SON2, která zahrnuje především obce Nýrsko a Stráţov, patřící do Podhůří
Šumavy.
Kromě těchto rozvojových oblastí je pro potenciál rozvoje území významným koridorem
(rozvojová osa OR3) silnice první třídy I/27, která má nadnárodní význam, i kdyţ územím
prochází jen v kratším úseku na jihovýchodě (u Ţelezné Rudy) a silnice II. třídy 190, která
prochází středem území MAS. Význam pro rozvoj oblasti má i koridor ţelezniční trati č. 183
(Plzeň-Klatovy-Ţelezná Ruda) a koridor mezinárodní cyklostezky C2 v jihovýchodní části
území (Plzeň-Klatovy-Ţelezná Ruda), která směřuje do Bavorska. Za zmínku stojí ještě
rozvojová osa OR7, i kdyţ území zasahuje jen v severním okraji. Je součástí tangenciální osy
Horaţďovice-Klatovy-Domaţlice-Bor, která má zlepšit dopravní obsluţnost příhraničních
oblastí..
Tabulka 31 Výčet rozvojových oblastí a os z pohledu kraje na území MAS Ekoregion Úhlava

Rozvojová oblast/osa
Rozvojová oblast RO2 Klatovy
(městský region Klatovy)
Rozvojová osa OR3 Plzeň–
Klatovy (- Deggendorf)

Obce MAS patřící do oblasti /osy
Bezděkov, Janovice n.Úhlavou

Označení v ÚPD
RO2

Nýrsko, Janovice n.Úhlavou,
Ţelezná Ruda, a Dešenice

OR3

Rozvojová osa OR7 KlatovyDomaţlice
Specifická oblast SOB1 Šumava

Bezděkov

OR7

Ţelezná Ruda, Nýrsko, Janovice
n.Ú., Dešenice, Chudenín,
Čachrov, Hamry,

SOB1
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Specifická oblast SON2 Podhůří
Nýrsko, Stráţov
Šumavy
Nadregionální cyklostezka Plzeň–
Čachrov, Ţelezná Ruda.
Klatovy – Ţelezná Ruda
zdroj Geoportál Plzeňského kraje, ÚPD ORP Klatovy, ORP Sušice

SON2

2.3.1.2 Rozvojová území
Na území MAS Ekoregionu Úhlava existuje několik lokalit, jejichţ rozvoj či obnova přispěje
nejenom k rozvoji daného území ale bude mít pozitivní efekt pro rozvoj celého mikroregionu
či regionu MAS. Největší potenciál rozvoje území se předpokládá ve větších obcích
(Bezděkov, Nýrsko, Ţelezná Ruda).
Nevyuţívané a chátrající objekty a plochy
Stejně jako v celé ČR i v území MAS se nachází velké mnoţství územních rezerv, hlavně
zastavěných ploch s nevhodným či ţádným vyuţitím a chátrajících objektů. Velká většina
území MAS Ekoregion Úhlava se nachází v příhraniční oblasti, která byla po druhé světové
válce z velké části vysídlena a později patřila do uzavřeného vojenského prostoru. Mezi
zanedbané plochy a areály tak patří často objekty vojenských areálů, kasáren (Janovice n.
Úhlavou, Nýrsko, Prášily), objekty bývalé Pohraniční stráţe (Ţelezná Ruda – Svároţná,
Laka), případně další vojenské plochy – střelnice (Městiště, Dešenice), tankodrom (Klenová).
Jde o potenciální rozvojová území. Z územně analytických podkladů ORP či z územních
plánů jednotlivých členských obcí MAS vyplývá, ţe mezi záměry obcí patří vyuţití těchto
objektů a ploch pro občanskou vybavenost (zdravotnické středisko, mateřské školy), rozvoj
bydlení, sportovní vyuţití (golfové hřiště v Klenové) případně sem chtějí některé obce
soustředit drobnou výrobu a lokalizují sem průmyslové rozvojové zóny.
Další zanedbané areály a plochy v území MAS souvisí zejména se zemědělskou činností.
V 90. tých letech minulého století došlo k zániku mnoha zemědělských druţstev. Díky tomu
se zvýšil počet chátrajících zemědělských objektů, které narušují vzhled obcí a často mohou
být i ekologickým rizikem. Ty patří mezi potenciální rozvojová území obcí. Moţnostmi
vyuţití bývalých zemědělských objektů se zabývají mimo jiné v obcích Bezděkov
(agroturistika), Stráţov (bydlení), Dešenice, Klenová (vyuţití v cestovním ruchu) nebo
Janovice nad Úhlavou .
T
aké je v území MAS několik nevyuţívaných průmyslových ploch či objektů. V současnosti
se v Bezděkově zabývají moţností vyuţití bývalé pískovny pro rekreační účely (koupaliště),
chátrá bývalá papírna v Hamrech, řeší se vyuţití budov lihovarů (Janovice n.Ú., Stráţov,
Dešenice). Zde se předpokládá vyuţití v cestovním ruchu, případně pro bydlení.
Limitujícím faktorem pro realizaci záměrů je nedostatek investorů, financí a také fakt, ţe
některé objekty jsou v soukromých rukou a obce nemají dostatečný vliv na jejich obnovu a
vyuţití.
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Památkové zóny
Na území MAS Ekoregion Úhlava se nachází pouze jedna vyhlášená městská památková
zóna ve Stráţově. Je tvořena uceleným komplexem venkovských usedlostí, raně gotickým
kostelem sv. Jiří a drobnými sakrálními památkami. Poblíţ je zřícenina tvrze Opálka.
Z hlediska atraktivity pro cestovní ruch však nepatří tato lokalita mezi nejvýznamnější v
oblasti. Těmi jsou spíše hrad a přilehlé hospodářské budovy, dnes galerie v Klenové, zámek
v Bystřici nad Úhlavou, zámek s parkem v Bezděkově. Zmínit lze i tvrze v Čachrově,
Dešenicích, Petrovicích n. Úhlavou nebo kostely a další sakrální památky. Mnoho památek
není v současnosti v dobrém stavu a mají potenciál pro další vyuţití např. v cestovním ruchu,
pokud by byly citlivou formou zrekonstruovány.
Mezi prvek (památky) přispívající k atmosféře oblasti patří spolu s přírodou a krajinou celá
řada venkovských stavení a usedlostí typických pro horské a podhorské oblasti Šumavy. V
obcích ve výše poloţených částech Šumavy se vyskytuje pro tuto oblast typická rozptýlená
horská zástavba (Modrava, Srní, okolí Dešenic, Hamry). Většina obcí počítá se zachováním
tohoto stavu, který by neměl být narušen ani v případě dalšího rozvoje obcí a nové výstavby.
Mezi významné technické památky patří v MAS Ekoregion Úhlava Vchynicko-Tetovský
plavební kanál, vodní elektrárna Čeňkova pila, přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero.
Patří mezi hojně navštěvované turistické cíle.
Rozvojový potenciál pro cestovní ruch mají i objekty výroby typické pro oblast jako bývalé
sklárny, papírny v Hamrech, pivovaru, lihovarů (Stráţov, Dešenice) a podpora tradičních
řemesel (řezbářství, košíkářství,výrobky ze dřeva a skla, krajkářství).
Rekreační zóny
Na území MAS Ekoregion Úhlava se nachází významná přírodně cenná i společensky
atraktivní oblast Šumavy, která má vysoký rekreační potenciál. Území je součástí Národního
parku a CHKO Šumava. Pro rekreační funkci jsou zajímavá především Šumavská jezera
(Černé, Čertovo, Laka), tok řeky Vydry, Šumavské kopce (Ostrý, Pancíř, Špičák). Na území
je hustá síť turistických (pro pěší, hipoturistiku či běţkařských) a cyklistických tras, která
umoţňuje dobrou přístupnost oblasti pro turistiku a to po celý rok. Oblast Šumavy patří
bezesporu mezi turisticky atraktivní destinace a to jak z hlediska přírodního bohatství, tak i
z důvodu sportovního vyţití – celoročně je to turistika, v zimě ve výše poloţených částech
běţky a zimní sporty především ve sportovních areálech – z nichţ největší je v Ţelezné Rudě.
Kromě toho se v oblasti nachází mnoţství technických památek (Vchynicko-Tetovský
plavební kanál, vodní elektrárna Čeňkova pila. Dosud ne plně vyuţitý potenciál je v historii
regionu jako je existence zbytků keltského osídlení, těţby stříbra, zlata a ţelezné rudy či
tradiční sklářský průmysl.
Na území MAS Ekoregion Úhlava se nachází řada nemovitých památek, které jsou však ve
velmi špatném stavu, díky tomu, ţe většina území patřila v době komunismu k ochrannému
hraničnímu pásmu a jako taková byla téměř vysídlená a pro turismus uzavřena. Díky tomu
památky chátraly a také velké mnoţství původních obcí a osad v regionu zaniklo.
V současnosti jsou pouze některé památky opraveny, jiné se rekonstruují či nadále chátrají.
Do budoucna má jejich obnova potenciál oţivit či zvýšit atraktivitu území. Mezi turisticky
nejatraktivnější památky regionu nyní patří hrad a zámek Klenová, zámek Bystřice nad
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Úhlavou, bývalý královácký dvorec Antýgl nebo kaple sv. Kříţe v zaniklé sklářské obci
Hůrka.
Cílem by měla být obnova chátrajících památek (ať uţ historických či technických) a
zachování přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska. Dále podpora vhodných forem
rekreace, která nenaruší přírodu a krajinu (největší přednost větší části oblasti), podpora
vybavenosti a sluţeb pro turistiku soustředěných do intravilánů stávajících sídel, podpora
vzniku ploch pro sport s převaţující zelení, podpora drobných tradičních řemesel, která patří
do oblasti Pošumaví .

2.3.2 Lidský potenciál
Ekoregion Úhlava vznikl jako neformální partnerství místních samospráv, podnikatelů,
nestátních neziskových organizací a aktivních občanů jiţ v roce 2003. Od té doby se toto
partnerství aktivně zasazuje o zkvalitnění ţivota v regionu. Následující tabulka zobrazuje
výčet aktérů z řad místních skupin obyvatel, které se mohou na rozvoji území podílet,
realizovat jednotlivé aktivity a cíle strategického dokumentu.
Tabulka 32 Lidský potenciál

Aktéři
Samospráva
představitelé obcí, pracovníci
obecních úřadů
mikroregiony a jejich
management
Neziskové organizace
myslivecké, rybářské spolky,
sbory dobrovolných hasičů

sportovní kluby/spolky či
kulturní spolky (ochotnické a
folklorní spolky) a
volnočasové spolky
poskytovatelé sociálních
sluţeb (nejde pouze o
neziskové organizace,
poskytovateli jsou i obce a
podnikatelské subjekty)
církve

zemědělští a lesničtí

Potenciál
Realizace obecních politik.
Realizace projektů regionálního a nadregionálního charakteru.
Působí téměř ve všech obcích. Kromě činnosti zaměřené na svůj účel iniciují
tyto spolky kulturní a společenské dění v obci. Významně se také
dobrovolnicky podílejí na realizaci těchto aktivit obcí. Důleţitou sloţkou
činnosti těchto spolků je také nabídka volnočasových aktivit a společenských
akcí pro dospělé i děti.
Stejně jako v předchozím případě i tyto spolky či kluby se nacházejí ve
většině obcí MAS. I tato sdruţení jsou hlavními aktéry kulturního,
sportovního a volnočasového ţivota v obcích regionů MAS. Hlavní potenciál
těchto aktérů je v dobrovolnické činnosti i schopnosti aktivizovat místní
obyvatelstvo.
V této skupině se jedná o všechny organizace, které poskytují sociální sluţby
na území MAS Ekoregion Úhlava, tedy i o ty, které mají sídlo mimo území
MAS. Všechny tyto subjekty jsou důleţitým stavebním kamenem pro
naplňování cílů SCLLD v sociální oblasti. Potenciálem této skupiny aktérů je
jejich odbornost a znalost sociální problematiky v území MAS. Důleţitým
nástrojem pro aktivizaci i práci z touto skupinou aktérů je komunitní
plánování sociálních sluţeb.
Jsou nositelem nejenom duchovních a kulturních hodnot občanských komunit
jednotlivých obcí, ale také jsou poskytovateli sociálních sluţeb a sluţeb
následné péče. Tato skupina aktérů je tedy důleţitá zejména v péči o sakrální
kulturní dědictví, utváření kulturního a duchovního klimatu v obcích MAS a
sociální oblasti. Velký potenciál tkví zejména ve znalosti místního prostředí,
důvěryhodnosti, schopnosti aktivizovat obyvatele k dobrovolnické práci
v kulturní a sociální oblasti.
Podnikatelské subjekty
Zemědělští a lesničtí podnikatelé jsou nezastupitelnou skupinou aktérů pro
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podnikatelé
podnikatelé v cestovním
ruchu

místní producenti a
řemeslníci

vzdělávací zařízení (MŠ, ZŠ,
ZUŠ)

naplňování cílů SCLLD zejména v oblasti péče o krajinu a posilování
ekonomické soběstačnosti regionu.
Cestovní ruch tvoří v současné době podstatnou sloţku hospodářství regionu.
Aktivity a projetky, jejichţ cílem je zvyšování atraktivity území pro
návštěvníky regionu musí být připravovány a řešeny s touto skupinou aktérů,
protoţe právě tito aktéři přinášejí ekonomické zhodnocení těchto projektů.
K aktivizaci a zkvalitnění spolupráce s touto skupinou aktérů jiţ dlouhodobě
slouţí systém Marketingové značky Ekoregionu Úhlava.
Ačkoliv tato skupina má v regionu své zástupce, na oficiální úrovni jich působí
v regionu jen velmi málo. Důleţitým nástrojem pro aktivizaci této skupiny
aktérů bude realizace projektů a aktivit zaměřených na zvyšování moţnosti
prodeje svých produktů (prodej ze dvora, bedýnkování, farmářské trhy).
Potenciál této skupiny tkví také ve zvýšení atraktivity regionu pro potenciální
návštěvníky.
Ostatní
MAS Ekoregion Úhlava dlouhodobě spolupracuje se školami a dalšími
vzdělávacími zařízeními v oblasti environmentálního, regionálního a
občanského vzdělávaní. V této tradici bude MAS i nadále pokračovat. Důleţité
je také spolupracovat v oblasti realizace mikroregionálních strategií v oblasti
školství, které vznikly prostřednictvím národního projektu Podpora
meziobecní spolupráce a které budou vznikat v rámci projektů tvorby Místních
akčních plánů vzdělávání.

Všechny výše uvedené skupiny aktérů pomohou MAS Ekoregion Úhlava realizovat aktivity a
projekty naplňující cíle a vizi SCLLD.

2.3.3 Rozvojové oblasti
Prostřednictvím analýzy současného stavu území MAS Ekoregion Úhlava a prostřednictvím
diskuse v území MAS byly vydefinovány oblasti rozvoje. Oblasti rozvoje shrnují tematicky
problémy a potřeby v území, jejich příčiny a nastiňují moţné řešení. To je blíţe specifikováno
v strategické části dokumentu. V území vyplynuly z analýzy dat, ale i z názorů veřejnosti a
členů MAS tyto oblasti rozvoje:
2.3.3.1 Cestovní ruch
Ekoregion Úhlava patří z hlediska cestovního ruchu mezi atraktivní turistické oblasti a to jak
pro krátkodobou tak i pobytovou turistiku. Její potenciál pro cestovní ruch je velký, ať uţ
z hlediska přírodních podmínek, sportovního a rekreačního vyţití či mnoţství nemovitých
památek, i kdyţ jejich stav není vţdy dobrý. Přesto je zde stále moţné situaci zlepšovat
především investicemi do rozvoje a zlepšení stávající infrastruktury (budování, údrţba
turistických a cyklotras, zajištění toalet v chráněné oblasti, zázemí pro cykloturistiku jako
půjčovny, opravny). Další moţností podpory rozvoje cestovního ruchu je podpora vzniku a
existence návazné infrastruktura ve smyslu volnočasových aktivit při nepřízni počasí, aktivit
pro rodiny s dětmi apod. Potenciál je i v kvalitní prezentaci a interpretaci místních atraktivit a
jejich napojení na kvalitní infrastrukturu a sluţby (balíčky sluţeb, záţitková turistika, systém
Šumavské karty apod.) nebo také v podpoře a koordinaci činnosti podnikatelských subjektů
(napříč sektory např. zemědělství- agroturistika, restaurace).
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SWOT analýza rozvojové oblasti Cestovní ruch
Silné stránky
- příroda
- sportovní příleţitosti pro zimní sezónu
- naučné stezky
- vybudovaná síť cyklotras
- sousedství s Německem (práce, cestovní
ruch)
- velké mnoţství památek
- kvalitní propagace regionu
- galerie Klenová
- kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší
mnoţství penzionů)
- bike-park (Ţelezná Ruda, Špičák)

Slabé stránky
- nabídka atraktivit pro turisty – při dešti, pro rodiny
s dětmi
- nízká kvalita sluţeb pro turisty
- moţnosti stravování v Nýrsku
- chybí ubytování s vyšším standardem

Příleţitosti
- velký potenciál území pro cestovní ruch
- existence systému Šumavská karta
- zájem všech věkových skupin o Šumavu
- zájem mezi podnikatelskými subjekty o
koordinovanou činnost (jak o spol.
činnosti– vleky – tak i napříč sektory –
zemědělství, restaurace)
- existence sítě cyklotras včetně navázání
na mezinárodní cyklotrasy
- existující síť hipostezek (hipostanice,
značení)
- přítomnost IC v území, které mají
vzájemné vazby i vazby vně území

Hrozby
- SWOT analýza nedefinovala ţádná ohroţení

2.3.3.2 Krajina a příroda
Krajina a příroda je jistě jednou z největších předností území, na kterém se nachází MAS
Ekoregion Úhlava. Z důvodu, ţe velká část se nachází v NP Šumava, CHKO Šumava a
v ochranném pásmu vod (řeka Úhlava), neprobíhá zde intenzivní zemědělská výroba. Největší
vliv na krajinu má hospodaření v lesích i v souvislosti s ochranou přírody v NP Šumava.
Některé oblasti jsou dosud ovlivněny dřívější těţbou, jejíţ pozůstatky jsou zde stále patrné
(Stráţov, Ţelezná Ruda). V současnosti probíhá důlní činnost jen v obci Bezděkov (štěrkopískový povrchový lom).
Uţ z toho důvodu, ţe na přírodě a krajině je zaloţen cestovní ruch a potaţmo i zaměstnanost
v regionu, je prioritou ochrana ţivotního prostředí, šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny. V tomto směru je stále potenciál v podpoře obnovitelných zdrojů, podpoře
efektivnějšího vyuţívání energií. Také v oblasti odpadového hospodářství je moţný potenciál
pro zlepšení stávajícího stavu, ať uţ jde o neustálou osvětu týkající se třídění odpadů,
efektivní likvidaci odpadů či vhodná řešení při čištění odpadních vod. S ohledem na to, ţe
největší mnoţství znečištění ovzduší v oblasti pochází z dopravního zatíţení na silnicích I. i
II. třídy a soukromých zdrojů vytápění, je vhodné podporovat minimalizaci topení
nevhodnými palivy (formou osvěty) a ekologické a alternativní veřejné dopravy.
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Zlepšení je moţné i v citlivějším a koncepčnějším hospodaření v krajině, především v lesích
(upřednostnění přírody před ekonomickou stránkou, porostní skladba - monokultury,
podpora krajinářského plánování v rámci územního plánu).
SWOT analýza rozvojové oblasti Krajina a příroda
Silné stránky
- příroda
- kvalitní ovzduší
- kvalitní pitná voda v regionu - přehrada
Nýrsko
- dokončené odkanalizování téměř všech
šumavských obcí
- čistý průmysl – nezatěţuje ţivotní
prostředí
- technická
infrastruktura
(čističky)
v šumavské části regionu

Slabé stránky
- neudrţování krajiny soukromými vlastníky meliorační stoky, zarůstání nálety
- stav státních lesů - necitlivé hospodaření
- necitlivý přístup ke krajině – sledují se jen
ekonomické zájmy
- technická infrastruktura v obcích mimo CHKO
- vysoká frekvence automobilové dopravy

Příleţitosti
- SWOT analýza
příleţitosti

Hrozby
- zemědělská politika - monokultury, nekoncepční
péče o krajinu

nedefinovala

ţádné

2.3.3.3 Sociální oblast a školství
V sociální oblasti jsou základními rozvojovými tématy zkvalitnění a zvýšení dostupnosti
sociálních a následných sluţeb pro seniory a hendikepované občany a řešení problémů
souvisejících se sociálním vyloučením občanů. Z hlediska nárůstu počtu seniorů a trendu
stárnutí regionu je třeba řešit zlepšení sluţeb pro seniory jako jsou terénní sociální sluţby pro
seniory, denní stacionáře, pobytové zařízení pro seniory, ale také zlepšit dostupnost sluţeb,
která se zhoršuje zejména v malých obcích (především dopravní dostupnost a bezbariérovost
v regionu).
Přestoţe míra nezaměstnanosti je celkově v rámci MAS niţší neţ je celorepublikový průměr,
mezi jednotlivými obcemi jsou výrazné rozdíly. Vznikají tak sociálně „vyloučené“ lokality,
které mohou být v území problémem. Zde je potenciál pro zlepšení situace ať uţ formou
zlepšení sociálního klimatu, podpoře začlenění sociálně vyloučených osob, podpory vhodné
formy sociálního bydlení, prevence rizikových jevů ve společnosti.
Se sociální oblastí a zejména prevencí patologických jevů u mládeţe souvisí i problematika
školství, kde je vhodné se zaměřit na zkvalitnění oblasti sluţeb pro osoby ohroţené sociálním
vyloučením (zejména projekty zaměřující se na prevenci socio-patologických jevů u mládeţe,
podporu mimoškolních aktivit, vznik volnočasových a nízkoprahových center, kluboven).
Tématem školství je fakt, ţe region se potýká s odlivem mladých rodin s dětmi do větších
měst a díky tomu i nedostatkem počtu ţáků v menších školách a tudíţ s větším zatíţením
obecních rozpočtů. Díky tomu často hrozí jejich zánik. S tím souvisí i problém špatného stavu
objektů základních a mateřských škol v regionu. Stav škol (vybavení, vzdělávací programy,
stav budov) je často zase následně důvodem k upřednostnění škol ve větších městech ze
strany rodičů. V následujícím období by měly být realizovány projekty na rekonstrukci
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školních budov a investice do jejich vybavení, rekonstrukce a podpora středisek volného času,
a volnočasových aktivit. V regionu roste zároveň potřeba zvýšení úrovně vzdělanosti. Zlepšit
tento stav má potenciál podpora vzniku vhodných vzdělávacích programů, podpora činnosti
knihoven, spolupráce zaměstnavatelů a středních škol či podpora kvalitního učňovského
školství, které zde chybí.
SWOT analýza rozvojové oblasti Sociální oblast a školství
Silné stránky
- široká nabídka mimoškolních aktivit
- lepší vybavení ve školách
- dostatek míst ve školách
- otevřenost spolupráce škol s NNO a
veřejností

Slabé stránky
- chybí pobytové zařízení pro seniory
- úbytek sluţeb pro obyvatele v menších obcích kvůli centralizaci
- ubytovny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
- nízké příjmy obyvatel
- přeshraniční jazyková spolupráce -školky
- nedostatek
kvalifikovaných
řemeslníků
nekvalitní práce škol, absolventi nerozumí oboru
- spolupráce zaměstnavatelů a středních škol
- chybí vzdělávání pro řemeslníky (učňovské
školství)
- odchod kvalifikovaných pracovníků do Německa

Příleţitosti
- existence
pečovatelských
sluţeb
v regionu a růst poptávky po těchto
sluţbách

Hrozby
- koncentrace nepřizpůsobivých občanů na určitých
místech - vznik vyloučených lokalit

2.3.3.4 Podnikání
Jedním z problémů regionu co se týče podnikání je to, ţe zde chybí drobní podnikatelé,
biofarmy i samostatně hospodařící rolníci, kteří by vytvářeli regionální produkty, popř.
vyuţívali farmářské trhy či prodej ze dvora. V území MAS vzhledem k poţadavkům ochrany
přírody není pravděpodobný vznik větších, průmyslových podniků, které by oblast spíše
narušily. Oproti tomu posílení a podpora drobných podnikatelů, zvláště těch, kteří se zaměřují
na tradiční či regionální produkty, by mohla být přínosem i pro cestovní ruch. Stejně tak
podpora a koordinace společného podnikání (napříč sektory) jako např. propojení
zemědělství, agroturistiky, restaurací, prodeje regionálních produktů apod. a kladení důrazu
na výběr prioritně místních firem pro realizaci zakázek v oblasti. Přes uvedená fakta je
celkově nezaměstnanost v oblasti v porovnání s jinými regiony spíše nízká. Druhou oblastí,
kterou je třeba řešit, jsou tzv. brownfields, tedy nevyuţívané, často chátrající objekty.
Obvykle jde o objekty Armády ČR (dva z nich kasárna v Nýrsku a Janovicích nad Úhlavou
jsou i v národní databázi brownfields), případně objekty bývalých zemědělských druţstev.
V některých obcích jsou zároveň i ekologickou zátěţí. Je zde potenciál pro jejich vyuţití ať uţ
jako zón pro podnikání, či jiným způsobem.
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SWOT analýza rozvojové oblasti Podnikání
Silné stránky
- sousedství s Německem - práce, cestovní
ruch
- ekofarmy, prodej regionálních výrobků
- činnost hospodářské komory
- kvalitní zázemí pro cestovní ruch - větší
mnoţství penzionů
- bike-park - Ţelezná Ruda, Špičák
- extenzivní chov dobytka

Slabé stránky
- stav státních lesů - necitlivé hospodaření
- neudrţování krajiny soukromými vlastníky meliorační stoky, zarůstání nálety
- moţnosti stravování v Nýrsku
- nízké příjmy obyvatel
- nedostatek
kvalifikovaných
řemeslníků
nekvalitní práce škol, absolventi nerozumí oboru
- spolupráce zaměstnavatelů a středních škol
- nedokončená privatizace zemědělských objektů Dešenice
- pracovní místa montáţního typu - práce u pásu
- odchod kvalifikovaných pracovníků do Německa

Příleţitosti
- růst zájmu o sluţby drobných
ţivnostníků a podnikatelů
- poptávka po pracovních místech
- dostatek lidských zdrojů pro
zaměstnavatele
- existence systému Šumavská karta
- dostatek místních podnikatel pro
realizaci zakázek
- zájem mezi podnikatelskými subjekty o
koordinovanou činnost (jak o spol.
činnosti– vleky – tak i napříč sektory –
zemědělství, restaurace
- výroba tradičních potravin v regionu

Hrozby
- vyvádění financí z regionu - veřejné zakázky
vyhrávají cizí firmy
- výstavba supermarketů

2.3.3.5 Rozvoj obcí
Většina obcí MAS se nachází v příhraniční oblasti, po válce z velké části vysídlené, později
uzavřené pro běţné obyvatele. V současnosti je zde menší počet obyvatel neţ v předválečném
období a mnohé (zejména menší obce) se potýkají s odlivem hlavně mladších obyvatel obcí a
následně se stárnutím obcí. S tím často souvisí sluţby a infrastruktura v regionu a její kvalita.
Ve většině obcí je technický stav místních komunikací je špatný. Problémem je také
bezpečnost provozu, neboť zde často chybí chodníky pro pěší a to i podél hlavních
komunikací, ale i přechody pro chodce. Problém je i nedostatečná údrţba komunikací III.
třídy, zejména příkopů vedle nich a jejich odvodnění. Dopravní zatíţení obcí, kterými
prochází silnice I. a II. třídy je navíc velké a pro obyvatele často obtěţující. Dopravní
obsluţnost obcí je dobrá ve větších sídlech a obcích na ţelezniční trati č. 183. Problémy jsou
především v obsluţnosti malých obcí, dostatečném provozu o víkendech a svátcích.
Z inţenýrských sítí jsou v regionu v nejhorším technickém stavu, i co se pokrytí týče,
kanalizační sítě. Potřebné jsou i rekonstrukce či nové rozvody vodovodní sítě. Sluţby chybí
zejména v menších obcích, zde je třeba se zaměřit alespoň na zachování stávajících sluţeb a
zajištění základní nabídky.
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Většina obcí má potřebu zlepšit také vzhled intravilánů obcí a zkvalitnit trávení volného času
obyvatel regionu i návštěvníků. V regionu není v současné době trvale v provozu kino ani
divadlo. Ze sportovních zařízení chybí veřejná krytá plavecká hala. Pro většinu sportů je však
zázemí poměrně dobré.
SWOT analýza rozvojové oblasti Rozvoj obcí
Silné stránky
- spolková činnost, spolupráce spolků se
samosprávou
- česko-německá spolupráce
- bezproblémový vztah s Němci
- silný vztah obyvatel k území
- personální stabilita samospráv
- dokončené odkanalizování téměř všech
šumavských obcí
- kvalita práce MAS v minulém období
- realizace pozemkových úprav
- technická
infrastruktura
(čističky)
v šumavské části regionu
- technické vybavení pro kulturní akce
- aktualizace územních plánů
- tradiční kulturní akce nadregionálního
charakteru
- aktivní přístup místních lidí

Slabé stránky
- špatné podmínky pro chodce a cyklisty spojení
mezi městy i v obcích
- kvalita komunikací 3. třídy, příkopy - odvod vody
- kvalita krajských komunikací
- chybějící rozvojové centrum - Klatovy tak
nefungují
- dopravní obsluţnost veřejnou dopravou
- direktivní přístup veřejné správy - chybí výměna
informací mezi obcemi
- technická infrastruktura v obcích mimo CHKO
- vysoká frekvence automobilové dopravy
- chybějící politické napojení regionu - málo
poslanců za okres, ţádný senátor

Příleţitosti
- moţnost získání finančních zdrojů
z evropských fondů
- znalost nastavených pravidel příštího
programovacího období
- spolupráce s Plzeňským krajem
- dostatek kulturních akcí a zájem v území
i mezi návštěvníky o ně a o informace o
nich
- v území jsou zkušení a připravení
ţadatelé o dotace
- propagační potenciál fungujících akcí
- příliv cizinců jako trvalých obyvatel

Hrozby
- omezování občanské vybavenosti - obchody,
lékárny, pošty
- další centralizace veřejných sluţeb
- zhoršující se celospolečenské klima
- nárůst administrativy pro obce
- zamezení rozvoje malých obcí - nemoţnost
budovat vlastní infrastrukturu, pokračující
administrativní zátěţ
- malý zájem občanů o veřejné dění
- pokračující politická izolace regionu
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2.3.4 Finanční potenciál
Na území MAS Ekoregion Úhlava lze identifikovat několik různých zdrojů, jejichţ potenciál
je moţné vyuţít pro finanční či věcné zajištění realizace cílů SCLLD (viz. následující
tabulka).
Tabulka 33 Finanční potenciál

zdroj
obecní rozpočty

dobrovolnictví (věcné
plnění)

místní grantová schémata

veřejné sbírky a sponzoring

moţnosti
Obecní rozpočty jsou hlavním zdrojem obecních politik. Realizací svých
rozvojových aktivit přispívají obce také k naplnění cílů SCLLD MAS
Ekoregion Úhlava. Ze zkušeností z minulých programových období vyplývá, ţe
obce na jejichţ území MAS působí, jsou schopny předfinancovat i dofinancovat
projekty jak z evropských tak i z národních dotačních zdrojů. Kromě
samostatných projektů obcí jsou v území realizovány i záměry s širším
regionálním dopadem zejména na platformě existujících svazků obcí.
Na území, na kterém MAS realizuje svoje strategie, působí řada nestátních
neziskových organizací, jejichţ činnost je do značné míry moţná jen díky
dobrovolnické práci (SDH, rybářské spolky, sportovní kluby, sociální NNO,
církve, atd.) I v období 2014 – 2020 lze předpokládat, ţe se tyto organizace
budou podílet na realizaci aktivit a projektů, které přispějí nejen k naplňování
cílů daných organizací, ale i cílů SCLLD.
Ekoregion Úhlava vyhlašuje „Grantový program na podporu malých projektů
nestátních neziskových organizací“. Program je zaměřen na realizaci aktivit
mimo běţnou činnost těchto organizací, které jsou převáţně zaměřeny na práci
s mládeţí a jejím prostřednictvím na udrţení mladých rodin v regionu.
Tento typ financování v současné době není v regionu příliš vyuţíván.
V budoucnu ho ovšem bude nutné rozvíjet zejména s ohledem na měnící se
moţnosti financování některých aktivit z veřejných prostředků.

Zdroj: vlastní šetření

2.3.5 Shrnutí analýz a popis rozvojových potřeb území
Z analýzy rozvojových potřeb a SWOT analýz území vyplývají následující potřeby, které
budou prostřednictvím tohoto strategického dokumentu dále řešeny. Jednotlivé problémy jsou
rozděleny podle výše definovaných rozvojových oblastí:
Cestovní ruch
1) V oblasti cestovního ruchu je území MAS zaměřené na jednodenní či krátkodobé
pobyty spojené s pěší turistikou, cykloturistikou a hipoturistikou a na zimní sporty
spojené s několikadenním i krátkodobým pobytem.
2) Nejvýznamnější atraktivity pro cestovní ruch jsou sportovní areály v Ţelezné Rudě,
národní technická památka vodní elektrárna Čeňkova pila, technická památka
Vchynicko – Tetovský plavební kanál, zámek Bystřice nad Úhlavou, Chráněná
přírodní rezervace Bílá strţ.
3) V regionu chybí atraktivity spojené s hornickou historií ve Stráţově, s těţbou zlata na
Šumavě a zpracováním rudy v Hamrech (technická vodní díla).
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4) V regionu MAS je dostatek naučných stezek zaměřených na přírodní bohatství. Bylo
by vhodné vytvořit naučné stezky k problematikám zmíněným v předchozím bodě.
5) Síť turistických a cykloturistických tras v regionu je relativně hustá a propojuje
zajímavá místa v území zejména v prostoru tzv. centrální Šumavy.
6) V území MAS chybí doprovodné volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny
návštěvníků (vnitřní aktivity při nepřízni počasí, záţitková turistika).
7) MAS by v budoucnu měla iniciovat uţší spolupráci informačních center jak v regionu
MAS, tak i mimo něj v rámci České republiky i v přeshraničním Bavorsku.
Bod 1), 2) a 7) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje
venkova ČR 2014 – 2020.
Krajina a příroda
1) Největšími znečišťovateli ovzduší v území MAS jsou dopravní zatíţení na silnicích I. i
II. třídy a soukromé zdroje vytápění. Obecně lze kvalifikovat stav ovzduší v regionu
jako velmi dobrý.
2) V území se nevyskytují lokality s vysokým rizikem znečištění povrchových
a podzemních vod.
3) Obce chtějí nadále zkvalitňovat nakládání s odpadními vodami (výstavby či
rekonstrukce kanalizací a ČOV).
4) V obcích MAS by měl pokračovat proces pozemkových úprav.
5) Obce MAS nemají zásadní problém v oblasti nakládání s odpady. Největším tématem
pro příští období je odpad produkovaný v odvětví cestovního ruchu zejména na území
NP Šumava.
6) Hlavním centrem environmentálního vzdělávání v regionu jsou mateřské
a základní školy.
Bod 4) bude řešen prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje venkova ČR
2014 – 2020.
Sociální oblast a školství
1) V území MAS v současné době hrozí zanikání základních škol. Tento problém je
částečně způsoben stárnutím populace, jeho hlavním důvodem však je odliv mladých
lidí a rodin s dětmi do větších sídel.
2) Aktuálním problémem je stav objektů základních a mateřských škol v regionu.
V následujícím období by měly být realizovány projekty na rekonstrukci školních
budov a investice do jejich vybavení.
3) V sociální oblasti budou aktivity obcí i poskytovatelů sociálních sluţeb zaměřeny na
zkvalitnění sluţeb pro seniory (zejména pobytových).
4) Dalším tématem v sociální oblasti je zkvalitnění oblasti sluţeb pro osoby ohroţené
sociálním vyloučením (zejména projekty zaměřující se na prevenci sociopatologických jevů u mládeţe – volnočasová a nízkoprahová centra, klubovny).
5) Výrazný problém způsobuje kumulace rodin a jednotlivců ohroţených sociálním
vyloučením v ubytovnách v Janovicích nad Úhlavou a v Chudeníně.
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6) Většina obcí regionu prošla (či právě prochází) procesem komunitního plánování
sociálních sluţeb a sociální oblast je v regionu koordinována v rámci komunitního
plánu sociálních sluţeb.
Body 2) a 4) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Integrovaný regionální
operační program.
Body 4) a 5) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Operační program
Zaměstnanost.
Podnikání
1) V regionu chybí drobní podnikatelé, biofarmy i samostatně hospodařící rolníci, kteří
by vytvářeli regionální produkty, popř. vyuţívali farmářské trhy či prodej ze dvora.
2) V regionu jsou dva objekty, které jsou v národní databázi brownfieldů, a to bývalá
kasárna v Nýrsku a Janovicích nad Úhlavou. Další objekty lze spíše přiřadit do
kategorie nevyuţívané objekty. Problémem některých obcí jsou ekologické zátěţe
v bývalých zemědělských objektech.
3) Nezaměstnanost v regionu i přes ekonomickou recesi je v porovnání s jinými
venkovskými regiony nízká.
4) MAS by se měla zaměřit na iniciaci projektů, které podpoří rozvoj drobného
podnikání a ţivností.
Body 1) a 4) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje
venkova ČR 2014 – 2020.
Rozvoj obcí
1) Technický stav místních komunikací je špatný. Problémem je také bezpečnost
provozu.
2) Chybí infrastruktura pro pěší a cyklistickou dopravu v sídlech a k jejich propojení.
3) Dopravní obsluţnost ve větších sídlech regionu je dobrá. Problémy jsou však
v malých obcích.
4) Vedle zkvalitňování vzhledu intravilánů obcí, jsou v regionu velmi aktuální projekty a
záměry na zkvalitnění trávení volného času pro místní obyvatele
i návštěvníky regionu.
5) Z inţenýrských sítí jsou v regionu v nejhorším technickém stavu, i co se do pokrytí
týče, kanalizační sítě. Aktuální jsou i rekonstrukce či nové rozvody vodovodní sítě.
Plynofikace není pro obce aktuálním tématem.
6) Dostupnost a kvalita sluţeb je dobrá ve větších sídlech regionu, v menších obcích je
nutné se zaměřit na udrţení stávajících sluţeb či zajištění jejich základní nabídky.
Body 1) a 2) budou řešeny prostřednictvím programového rámce pro Integrovaný regionální
operační program.
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Důleţitým průřezovým tématem, které bylo identifikováno v rámci procesu tvorby SWOT je
téma spolupráce. Je myšlena spolupráce na úrovni jednotlivých zájmových skupin v území
MAS, ale také spolupráce navenek, například s relevantními subjekty ze sousedního
Bavorska. Posílení spolupráce a zefektivnění komunikace přispěje k naplnění cílů ve všech
výše uvedených rozvojových oblastech.
Toto průřezové téma bude naplňováno především animační činností managementu MAS
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Částečně bude také řešeno
prostřednictvím programového rámce pro Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 a
částečně prostřednictvím
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2.4 Provázání analytické a strategické části1
Cílem této kapitoly je popsat, jakým způsobem je propojena socioekonomická analýza,
analýza problémů a potřeb, SWOT analýza a strategická část. Následující tabulka dokazuje,
ţe cíle SCLLD byly definovány na základě analytických zjištění v území.
Tabulka 34 Provázání analytické a strategické části

Provázání analytické a strategické části
SWOT analýza (silné a slabé stránky) Kapitoly analýzy Specifické cíle SCLLD
SCLLD
Silné stránky
příroda
spolková činnost, spolupráce spolků se
samosprávou
sportovní příleţitosti pro zimní sezónu

1.2.7,
2.1.8.2.,2.1.10.4.
1.3.1., 2.3.1. ,
2.1.9.2.1.9.1
2.1.8.3., 2.1.3.3

naučné stezky
2.1.8.3, 2.1.8.2
vybudovaná síť cyklotras
2.1.8.3, 2.1.3.1.,
2.1.8.2.
česko-německá spolupráce
kvalitní ovzduší
kvalitní pitná voda v regionu (přehrada
Nýrsko)
sousedství s Německem (práce, cestovní
ruch)
bezproblémový vztah s Němci
velké mnoţství památek
silný vztah obyvatel k území

kvalitní propagace regionu

1.4., 2.1.9.2

2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a sluţeb
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
obsluţnosti
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
obsluţnosti
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a
mezinárodní úrovni

2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí
2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí
1.2.7., 2.1.10.3., 2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a
1.4, 2.1.9.2, 2.1.4.1 mezinárodní úrovni
3.1.2. Udrţitelná propagace regionu
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a
1.4, 2.1.9.2
mezinárodní úrovni
2.1.8.1
1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
Chyba!
Nenalezen zdroj úrovni
odkazů. 2.3.1,
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
2.1.9
podnikání
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
3.1.1. Podpora drobného,
malého a středního podnikání
3.1.2.
2.1.8.3., 2.1.9.2
Udrţitelná propagace regionu
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a
mezinárodní úrovni
2.1.10.1, 2.1.10.2

1

Ze SWOT analýzy byly v rámci této tabulky řešeny pouze silné a slabé stránky, coţ je část SWOT analýzy
zabývající se jevy uvnitř území MAS. Ohroţení a příleţitosti jsou vnější jevy, které MAS můţe v rámci realizace
SCLLD vyuţít či mohou realizaci SCLLD ohrozit. Tyto vnější vlivy jsou mimo jiné řešeny v rámci analýzy
rizik.
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široká nabídka mimoškolních aktivit
personální stabilita samospráv
dokončené odkanalizování téměř všech
šumavských obcí
kvalita práce MAS v minulém období
čistý průmysl – nezatěţuje ţivotní
prostředí
lepší vybavení ve školách

2.1.5
1.2.3. , 2.1.9.2
2.1.3.4,
1.4., 1.3.

dostatek míst ve školách
kvalitní zázemí pro cestovní ruch (větší
mnoţství penzionů)
technické vybavení pro kulturní akce

2.1.10.4

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny

2.1.3.4

1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury
2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí

2.1.8.1.
2.1.5
2.1.8, 2.1.4.5
2.1.3.3
2.1.4.1

aktualizace územních plánů
2.3.1.1
2.1.8.1, 2.1.9.
2.1.3.3
aktivní přístup místních lidí
otevřenost spolupráce škol s NNO a
veřejností
Slabé stránky
chybí pobytové zařízení pro seniory

2.3.2, 2.1.9
2.1.5.
2.1.6

úbytek sluţeb pro obyvatele v menších
obcích (kvůli centralizaci)
2.1.3.4
špatné podmínky pro chodce a cyklisty
(spojení mezi městy i v obcích)

2.1.3.1., 2.1.8.3

nabídka atraktivit pro turisty – při dešti,
pro rodiny s dětmi
2.1.8.3.
kvalita komunikací 3. třídy, příkopy
(odvod vody)

1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni

2.1.5

ekofarmy, prodej regionálních výrobků

tradiční kulturní akce nadregionálního
charakteru
bike-park (Ţelezná Ruda, Špičák)

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni

2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti

2.1.4.4, 2.1.10

realizace pozemkových úprav
technická infrastruktura (čističky)
v šumavské části regionu
galerie Klenová

1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti

2.1.3.1.
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1.1.4. Záchrana kulturního dědictví regionu
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti
1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a
kulturních aktivit
1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a
kulturních aktivit
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání
3.1.2. Udrţitelná propagace regionu
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a
kulturních aktivit
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a sluţeb
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb
1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a sluţeb
1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a
kulturních aktivit
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
obsluţnosti
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
1.3.2. Zkvalitnění nabídky společenských a
kulturních aktivit
3.1.2. Udrţitelná propagace regionu
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
obsluţnosti

chybějící rozvojové centrum (Klatovy
tak nefungují)
kvalita krajských komunikací
neudrţování krajiny soukromými
vlastníky (meliorační stoky, zarůstání
nálety)
nízká kvalita sluţeb pro turisty

stav státních lesů (necitlivé hospodaření)
moţnosti stravování v Nýrsku
dopravní obsluţnost veřejnou dopravou
ubytovny pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel

4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
2.1.3.1
obsluţnosti
1.1.3. Zlepšení stavu veřejných prostranství
2.1.10.4.
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání
2.1.8.3., 2.1.4.5
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
2.1.4.1., 2.1.10.4., 2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
1.2.7
zachování krajiny
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
2.1.8.3
ruchu
1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a sluţeb
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
2.1.3.1
obsluţnosti
2.1.9.

2.1.6., 2.1.6.3

nízké příjmy obyvatel
2.1.6., 2.1.4
necitlivý přístup ke krajině – sledují se
jen ekonomické zájmy

2.1.10.4

direktivní přístup veřejné správy (chybí
výměna informací mezi obcemi)

2.3.1, 2.1.9.2

přeshraniční jazyková spolupráce
(školky)
nedostatek kvalifikovaných řemeslníků
(nekvalitní práce škol, absolventi
nerozumí oboru)
spolupráce zaměstnavatelů a středních
škol
chybí ubytování s vyšším standardem
technická infrastruktura v obcích mimo
CHKO
vysoká frekvence automobilové dopravy

1.4., 2.1.5.

2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a
mezinárodní úrovni
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti

2.1.5.
2.1.5., 2.1.4.
2.1.8.3.
2.1.3.4.
2.1.3.1.

nedokončená privatizace zemědělských
objektů (Dešenice)
chybí vzdělávání pro řemeslníky
(učňovské školství)
pracovní místa montáţního typu- práce u
pásu
odchod kvalifikovaných pracovníků do
Německa

1.1.5. Zlepšení občanské vybavenosti a sluţeb
1.2.1.Zkvalitnění sociálních sluţeb
1.2.1.Zkvalitnění sociálních sluţeb
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání

2.1.4.1.
2.1.5.
2.1.4.4
2.1.4
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4.1.1. Posílení spolupráce na místní a regionální
úrovni
1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky cestovního
ruchu
1.1.2. Zlepšení stavu technické infrastruktury
1.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a
obsluţnosti
2.1.1. Ochrana ţivotního prostředí
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a
zachování krajiny
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního
podnikání

3

Strategická část
Základní strategická vize SCLLD

3.1

Tato strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zpracována na základě rozhodnutí
členů MAS Ekoregion Úhlava přispívat ke zvyšování kvality ţivota místních obyvatel i
návštěvníků regionu při respektování principů dlouhodobě udrţitelného rozvoje,
transparentnosti, spolupráce a partnerství, při respektování tradičních venkovských hodnot a
zachování přírodního a kulturního dědictví.

Dlouhodobá vize rozvoje území MAS Ekoregion Úhlava

3.2

Ekoregion Úhlava je atraktivním místem pro ţivot. Vyrovnává se s demografickými
a socioekonomickými problémy, vyuţívá potenciál území pro cestovní ruch při soustavném
respektování a ochraně přírodního bohatství, nabízí podmínky pro rozvoj místní ekonomiky
s důrazem na ochranu ţivotního prostředí a prohlubuje kulturně historické vazby obyvatel
k regionu.

Strategické a specifické cíle, opatření

3.3

Realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava
směřuje k dosaţení následujících rovnocenných strategických cílů.
1.
2.
3.
4.

Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
Udrţení a zlepšení stavu přírodního bohatství a ţivotního prostředí
Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu
Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni

Tyto cíle vyplývají ze závěrů analytické části tohoto dokumentu, ze strukturovaných
rozhovorů vedených s místními podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi,
vzdělávacími institucemi, zástupci místních samospráv a dalšími relevantními partnery
v území. Strategická část rovněţ zohledňuje výstupy z jednání pracovních skupin
k jednotlivým výše identifikovaným oblastem rozvoje a dotazníkového šetření s obyvateli
jednotlivých obcí. Jednotlivé oblasti rozvoje svým obsahem souvisí s naplňováním více
strategických cílů a nelze tedy jednoznačně vymezit či svázat konkrétní oblast s jediným
strategickým cílem.
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3.3.1

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

Obsahem tohoto cíle je zatraktivnění regionu jak pro turisty, návštěvníky území MAS, tak i
pro trvale bydlící obyvatele. Zásadním tématem je rozvoj regionu a zkvalitnění sluţeb v něm.
V rámci něj se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti, zlepšení stavu
technické infrastruktury a veřejných prostranství. Snaţí se také o zlepšení občanské
vybavenosti a sluţeb, včetně sociálních sluţeb a školství. Všechny tyto cíle směřují
především k rozvoji regionu a obcí, zlepšení ţivota všech skupin obyvatel a reagují na odliv
zejména mladých a kvalifikovaných lidí z menších obcí do větších měst. Realizací aktivit by
měly být vytvořeny podmínky pro profesní i rodinný ţivot obyvatel v regionu. Jednotlivá
opatření by měla napomoci ke zkvalitnění vzdělání, coţ ve svém důsledku přináší i zvýšení
zaměstnanosti. Zároveň by měla vést ke zkvalitnění zdravotních a sociálních sluţeb, které
jsou nutností s ohledem na stárnutí populace v území. Kromě zachování a zlepšení základních
sluţeb je cílem podpora volnočasových aktivit, společenských, kulturních ale i sportovních
akcí a zlepšení infrastruktury, která je k nim potřebná. Tato oblast se prolíná také s druhým
nosným tématem prvního strategického cíle a tím je podpora cestovního ruchu a zachování
kulturního dědictví oblasti. Jednotlivá opatření si kladou za cíl obnovování a vyuţívání všech
kulturních památek v regionu včetně drobných sakrálních a neregistrovaných památek.
Aktivity (budování cyklostezek, turistických tras a jejich vybavení, tohoto strategického cíle
by měly také přispět k zlepšení nabídky a sluţeb v cestovním ruchu a podpořit podnikání
v této oblasti.
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Provázanost strategického cíle č.1 s vymezenými rozvojovými oblastmi MAS ukazuje
následující diagram:
Obrázek 6

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

Rozvojová oblast
1.1. Rozvoj obcí
Podoblast rozvoje
Infrastruktura sídel

Rozvojová oblast
1.2. Sociální oblast a školství

Podoblast rozvoje
Občanská vybavenost

Podoblast rozvoje
Infrastruktura pro
sociální oblast a
vzdělávání

1.1.1 Zlepšení
dopravní
dostupnosti a
obsluţnosti

1.1.4. Záchrana
kulturního dědictví
regionu

1.1.2. Zlepšení
stavu technické
infrastruktury

1.1.5. Zlepšení
občanské vybavenosti a
sluţeb

1.1.3. Zlepšení
stavu veřejných
prostranství

1.2.1.Zkvalitnění
sociálních sluţeb

Rozvojová oblast
1.3. Cestovní ruch
Podoblast rozvoje
Infrastruktura
cestovního ruchu

Podoblast rozvoje
Nabídka cestovního
ruchu

1.3.1. Zlepšení sluţeb a
nabídky cestovního
ruchu

1.3.2. Zkvalitnění
nabídky společenských
a kulturních aktivit
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Podoblast rozvoje
Sluţby sociálního a
vzdělávacího systému
1.2.2. Zvýšení úrovně
vzdělanosti

Strategický cíl 1
Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
Specifický cíl
1.1.1. Zlepšení dopravní
dostupnosti a obsluţnosti

Opatření
1.1.1.1. Vytvoření a udrţování
kvalitní cestní sítě

Aktivita
Výstavba, rekonstrukce, opravy a
údrţba místních komunikací a
doprovodné infrastruktury
(povrchy, chodníky, parkoviště,
stání, příkopy, mosty, propustky,
bezpečnostní prvky a další) včetně
projektové přípravy a pasportizace
Výstavba a rekonstrukce
komunikací pro pěší a cyklisty
propojujících jednotlivá sídla
včetně projektové přípravy

1.1.1.2. Podpora regionální veřejné
dopravy

Vytvoření systému veřejné dopravy
do turisticky atraktivních lokalit
v centrální Šumavě
Optimalizace systému veřejné
dopravy v sídlech
Zpracování koncepcí a studií

1.1.2. Zlepšení stavu technické
infrastruktury

1.1.2.1.Vytvoření dostatečné a
kvalitní sítě technické infrastruktury

Výstavba a modernizace
rozvodných sítí a související
infrastruktury (vodovody,
kanalizace, teplovodní sítě a další)
včetně projektové přípravy

1.1.3. Zlepšení stavu veřejných
prostranství

1.1.3.1. Nastavení systému péče o
veřejná prostranství

Nákup techniky na údrţbu
veřejných prostranství
Výstavba a rekonstrukce
technického zázemí obcí pro
uskladnění techniky na údrţbu
veřejných prostranství
Komplexní revitalizace veřejných
prostranství v extravilánech a
intravilánech obcí včetně
projektové přípravy
Podpora výsadby původních
rostlinných druhů na veřejných
prostranstvích v intravilánech obcí
Zavádění informačních systémů
Zpracování koncepcí a studií
Podpora zapojování veřejnosti do
plánování a realizace úprav
veřejných prostranství

1.1.4. Záchrana kulturního
dědictví regionu

1.1.4.1.Revitalizace kulturního
dědictví

Obnova a vyuţití drobných
sakrálních staveb a prvků v krajině
Obnova a vyuţití kulturních
památek regionu včetně
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neregistrovaných
Zpracování koncepcí a studií
1.1.5. Zlepšení občanské
vybavenosti a sluţeb

1.1.5.1. Rozvoj kulturněsportovních aktivit

Výstavba a rekonstrukce zázemí
pro volnočasové aktivity, sport a
kulturu pro všechny věkové
kategorie
Podpora podnikatelských aktivit
v oblasti kultury a sportu

1.1.5.2. Systematická podpora
rozvoje spektra sluţeb

Podpora rozvoje podnikatelských
aktivit v ubytování a gastronomii
směřujících ke zkvalitnění sluţeb
Podpora rozvoje podnikatelských
aktivit ve sluţbách (kadeřník,
pedikúra,…)

1.1.5.3. Zkvalitnění bytového fondu

Příprava nových ploch pro bydlení
Koncepce bydlení
Revitalizace stávajícího bytového
fondu

1.2.1. Zkvalitnění sociálních
sluţeb

1.2.1.1. Rozšíření sociálních sluţeb
a minimalizace socio-patologických
jevů

1.2.1.2. Zkvalitnění péče o seniory

Podpora terénních sociálních sluţeb
Podpora programů a projektů
zaměřených na komunikaci,
spolupráci, snášenlivost, řešení
konfliktů a šikany, drogovou
prevenci, sociální výchovu,
sexualitu (pro ţáky, pedagogy,
rodiče, uţivatele sociálních sluţeb a
další cílové skupiny)
Podpora chráněného bydlení
Podpora denních stacionářů pro
seniory – odlehčovací sluţba,
centra denních sluţeb (bez
podmínky registrace sociální
sluţby)
Podpora terénních sluţeb pro
seniory
Výstavba a rekonstrukce
malometráţních bytů pro seniory
Podpora pobytových sluţeb pro
seniory

1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti

1.2.2.1. Zajištění kvalitního
vybavení a infrastruktury pro
vzdělávání

Výstavba a rekonstrukce budov
školských zařízení a zařízení
předškolní výchovy
Investice do vybavení školských
zařízení a zařízení předškolní
výchovy (třídy, učebny, školní
kuchyně, školní druţiny, IT)
Výstavba a rekonstrukce budov
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středisek volného času
Investice do vybavení středisek
volného času
1.2.2.2. Zkvalitnění procesu
vzdělávání

Podpora mimoškolních aktivit pro
děti a mládeţ (včetně
neorganizovaných aktivit)
Zavádění elektronických knihoven
(sdílené databáze knih)
Podpora vzdělávacích programů
zaměřených na regionální historii
Zavádění IT do škol – výukové
programy pro ţáky i pedagogy
Podpora programů a projektů
zaměřených na zapojení rodičů do
ţivota školy (výchova je úkolem
školy i rodiny)

1.3.1. Zlepšení sluţeb a nabídky
cestovního ruchu

1.3.1.1. Zkvalitnění a rozšíření
infrastruktury pro cestovní ruch

Podpora aktivit směřujících ke
zlepšení základní infrastruktury
cestovního ruchu v chráněných
oblastech (toalety, občerstvení a
další)
Budování, rekonstrukce a údrţba
cyklostezek a stezek pro pěší včetně
projektové přípravy
Zázemí pro cykloturistiku
(například půjčovny a opravny kol
a koloběţek)

1.3.1.2 Podpora rozvoje celoročního
cestovního ruchu

Rozšíření nabídky aktivit
v cestovním ruchu mimo přírodní a
kulturní bohatství regionu
(například záţitková turistika)
Podpora podnikatelských záměrů
vytvářejících nabídku vnitřních
aktivit pro období nepřízně počasí
Podpora průvodcovských sluţeb

1.3.1.3. Zintenzivnění cílené
propagace regionu

Podpora vytváření balíčků
cestovního ruchu (například
vycházky s příběhem)
Zavádění integrovaných
informačních a rezervačních
elektronických systémů

1.3.2. Zkvalitnění nabídky
společenských a kulturních aktivit

1.3.2.1. Zkvalitnění infrastruktury
pro kulturní a společenské aktivity

Investice do vybavení pro pořádání
kulturních a společenských akcí

1.3.2.2. Rozvoj kulturních a
společenských aktivit v regionu

Podpora pořádání společenských a
kulturních akcí
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3.3.2

Strategický cíl č. 2 - Udrţení a zlepšení stavu přírodního bohatství a
ţivotního prostředí

Druhý strategický cíl je zaměřený na ochranu ţivotního prostředí regionu, na udrţení
současného stavu přírodního bohatství a jeho zlepšování.
Ochrana ţivotního prostředí se zaměřuje především na podporu a upřednostnění vyuţívání
obnovitelných zdrojů, zefektivnění nakládání s odpady a energiemi, zvyšování kvality vody a
ovzduší. Součástí je i podpora vzniku vzdělávacích programů a osvětová činnost v oblasti
ochrany ţivotního prostředí.
Druhým nosným tématem je šetrné vyuţívání přírody a krajiny, aniţ by docházelo k narušení
jejího stavu a přírodního bohatství. Cílem je dlouhodobě, systematicky plánovat a podporovat
ochranu a tvorbu krajiny a její citlivé vyuţití. Jde především o realizaci programů
zaměřených na prostupnost krajiny, zohlednění krajinářského plánování v rámci územních
plánů, podporu energetických koncepcí a zpracování pozemkových úprav s ohledem na vodní
reţim v krajině, jakoţ i o přírodě šetrnou revitalizaci vodních toků.
Provázanost tohoto strategického cíle s vymezenými rozvojovými oblastmi MAS ukazuje
následující diagram:
Obrázek 7

Strategický cíl č. 2
Udrţení a zlepšení stavu přírodního
bohatství a ţivotního prostředí regionu

Rozvojová oblast
2.1. Krajina a příroda

2.1.1. Ochrana ţivotního
prostředí
2.1.2. Šetrné vyuţívání
přírodního bohatství a
zachování krajiny
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Strategický cíl 2
Udrţení a zlepšení stavu přírodního bohatství a ţivotního prostředí
Specifický cíl
2.1.1. Ochrana ţivotního
prostředí

Opatření
2.1.1.1 Opatření vedoucí k sníţení
zatěţování ţivotního prostředí
lidskou činností

Aktivita
Podpora ekologické a alternativní
veřejné dopravy
Podpora efektivního nakládání
s odpady (likvidace, vyuţití)
Podpora alternativních řešení
v oblasti čištění odpadních vod
(ČOV v místních částech obcí,
kořenové čističky, …)

2.1.1.2 Efektivní a udrţitelné
vyuţívání energetických zdrojů s
minimalizací negativních dopadů na
ţivotní prostředí

Podpora obnovitelných zdrojů
energie
Podpora efektivnějšího nakládání
s energiemi
Podpora podnikatelských aktivit
v oblasti obnovitelných zdrojů
energie a ekologické energetiky

2.1.1.3. Ekovýchovné vzdělávání
veřejnosti

Podpora vzdělávacích programů pro
podnikatele v oblasti nakládání
s odpady a energetických úspor
Podpora vzdělávacích programů pro
veřejnost v oblasti ochrany ţivotního
prostředí (třídění odpadu, topení
nevhodnými topivy a podobně)

2.1.2. Šetrné vyuţívání
přírodního bohatství a zachování
krajiny

2.1.2.1. Opatření pro zachování
vodního reţimu v krajině

Vyhledávání nových zdrojů vody

2.1.2.2. Rozšíření povědomí o
potřebě šetrného a udrţitelného
vyuţívání přírodního bohatství

Vzdělávání zemědělců ve směru
potravinové produkce (původní
místní odrůdy a plodiny)

Podpora revitalizace vodních toků

Podpora EVVO ve všech oblastech
lidské činnosti
Podpora tvorby analytických
podkladů pro pozemkové úpravy
Podpora realizací pozemkových
úprav (např. společná zařízení)
2.1.2.3. Vytvoření nástrojů pro
kvalitní a koncepční péči o krajinu

Podpora krajinářského plánování
v rámci územních plánů
Podpora projektů a programů
zaměřených na prostupnost krajiny
Podpora tvorby územně
energetických koncepcí
Podpora obnovy a údrţby
architektury v krajině
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3.3.3

Strategický cíl č. 3 - Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu

Dalším cílem regionu MAS je zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu. Nosným
tématem je podpora zejména drobného, malého a středního podnikání, které v území chybí a
navíc se, vzhledem k poţadavkům ochrany přírody na území MAS, jeví jako vhodnější a
šetrnější k ţivotnímu prostředí. Cílem je podporovat zejména udrţení a rozvoj tradičních
řemesel, výroby a prodeje místních produktů, ale i oborů zemědělství a lesnictví spolu
s důrazem na zachování přírody a krajiny, které do venkovské krajiny přirozeně patří. Jedním
z témat tohoto cíle je podpora společného podnikání napříč sektory jako např. propojení
tradičních řemesel, výroba regionálních produktů s podnikáním v cestovním ruchu,
agroturistika (tedy spojení zemědělství a cestovního ruchu) apod. Tento strategický cíl se
zaměřuje zároveň na vzdělávání, dotační servis a poradenství, a to především v rámci
malého, drobného a středního podnikání.
Součástí tohoto cíle je zároveň zatraktivnění a propagace regionu navenek, propagace
místních produktů a podpora vzniku místních atraktivit.
Provázanost strategického cíle 3 s vymezenými rozvojovými oblastmi MAS ukazuje
následující diagram:
Obrázek 8

Strategický cíl č. 3
Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu

Rozvojová oblast
3.1. Podnikání
Podoblast rozvoje
Drobné, malé a
střední podnikání

Podoblast rozvoje
Propagace místních
výrobků a produktů
3.1.2. Udrţitelná
propagace regionu

3.1.1. Podpora
drobného, malého a
středního podnikání
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Strategický cíl 3
Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu
Specifický cíl
3.1.1. Podpora drobného,
malého a středního podnikání

3.1.1.1. Podpora tvorby pracovních
míst

Opatření
Vytváření pracovních míst
diverzifikací podnikatelských
aktivit vedoucí k odstranění
výrazné sezónnosti v rámci
pracovních příleţitostí
Vytváření a rozšiřování sociálních
podniků
Podpora rekvalifikací a vzdělávání
dospělých

3.1.1.2. Vytvoření nástrojů pro
podporu podnikání

Podpora vzdělávacích programů
pro podnikatele (technologie,
legislativa, účetnictví a další)
Dotační servis pro podnikatele
(včetně softwarových nástrojů,
webových aplikací, …)
Podpora tvorby analytických
dokumentů (studie proveditelnosti,
business plány a další)

3.1.1.3. Modernizace a revitalizace
vybavení a infrastruktury pro
podnikání

Pořízení a modernizace technologií
a strojního vybavení provozoven
Pořizování strojového vybavení a
technologií na výrobu, zpracování
surovin a finální zpracování
produktů (například mobilní jatka)
Rozvoj infrastruktury pro podnikání
v lesnictví (cesty, strojový park a
další)

3.1.1.4. Rozvoj podnikání v odvětvích
tradičních pro region s důrazem na
místní produkty

Podpora tradičních řemesel
Podpora organizace tzv.
farmářských trhů
Podpora výroby a prodeje místních
produktů s přidanou hodnotou
(skladovací technologie, obalové
technologie, internetové obchody,
marketing a další)
Podpora nákupu zvířat a rostlin
(tradiční odrůdy, plemena i nově
vyvinuté kultury a vyšlechtěná
plemena)

3.1.1.5. Posílení propojení a
provázanosti jednotlivých odvětví
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Podpora diverzifikace
podnikatelských činností
v cestovním ruchu vedoucí
k celoročnímu provozu

Podpora agroturistiky
Podpora projektů propojujících
zemědělství s dalšími obory
(welness, sport, cestovní ruch a
další)
Podpora integrovaných projektů
propojujících různá odvětví
3.1.2. Udrţitelná propagace
regionu

3.1.2.1. Soubor opatření ke
zkvalitnění propagace regionu

Podpora aktivit zaměřených na
mapování, vyuţití a propagaci
Králováckých rychet a všech
dalších atraktivit spojených
s fenoménem Královského hvozdu
Propagace místní produkce
Podpora regionálního značení (další
rozšiřování a propagace
Marketingové značky Ekoregionu
Úhlava)
Podpora vzniku místních atraktivit

3.3.4 Strategický cíl č. 4 - Prohloubení spolupráce na místní, regionální,
národní a mezinárodní úrovni
Posledním strategickým cílem jsou dvě nosná témata: jedním je podpora a zlepšení
spolupráce jednotlivých subjektů na místní a regionální úrovni, druhým
prohloubení
spolupráce na národní a mezinárodní úrovni. V prvním tématu jde především o vztahy uvnitř
MAS Ekoregion Úhlava a to o podporu spolupráce místní správy, podnikatelského a
neziskového sektoru a veřejnosti. Jde zejména o spolupráci pro ideální nastavení občanské
vybavenosti, vyuţití pomoci podnikatelských subjektů např. při údrţbě komunikací či krajiny
nebo koordinaci jednotlivých aktivit vedoucích k rozvoji regionu. Cílem je mimo jiné také to,
aby se občané cítili být součástí místa, kde ţijí a podíleli se aktivně na ţivotě obce.
Druhé téma je zaměřeno vně území regionu. Cílem je získání zkušenosti mimo region a jejich
přenesení či vyuţití na území MAS a proto podporuje účast členů a partnerů MAS na
seminářích, konferencích či výměnných pobytech. Zároveň se angaţuje v udrţování jiţ
existujících a navázání nových partnerství mimo region.

90

Provázanost strategického cíle 4 s vymezenými rozvojovými oblastmi MAS ukazuje
následující diagram:
Obrázek 9

Strategický cíl č. 4
Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a
mezinárodní úrovni

Rozvojová oblast
4.1 Komunikace a spolupráce v rámci všech v analýze
zmiňovaných rozvojových oblastí
Podoblast rozvoje
Komunikace a spolupráce
na úrovni místních aktérů
4.1.1. Posílení spolupráce
na místní a regionální
úrovni

Podoblast rozvoje
Komunikace a spolupráce
se subjekty mimo území
MAS
4.1.2. Posílení spolupráce
na národní a mezinárodní
úrovni
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Strategický cíl 4
Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni
Specifický cíl
4.1.1. Posílení spolupráce na
místní a regionální úrovni

Opatření
4.1.1.1. Podpoření rozvoje
transparentní spolupráce mezi
jednotlivými aktéry v území

Aktivita
Podpora spolupráce místních
samospráv a zemědělců při údrţbě
krajiny
Podpora spolupráce podnikatelů,
samospráv a veřejnosti (projekty
občanské vybavenosti, cestovního
ruchu,…)
Podpora spolupráce veřejné správy a
zemědělských podnikatelů při
údrţbě komunikací (zejména v
zimním období) včetně pořizování
techniky
Podpora participace obyvatel na
ţivotě obce
Podpora spolupráce podniků a škol
Vytvoření a pravidelná aktualizace
zásobníku projektů s cílem
dosahovat synergických efektů
Intenzivní komunikace a spolupráce
s partnery MAS Ekoregion Úhlava
Koordinace rozvojových aktivit v
regionu

4.1.2. Posílení spolupráce na
národní a mezinárodní úrovni

4.1.2.1. Rozvoj spolupráce
s partnery mimo území MAS

Přenos zkušeností ze zahraničí –
podpora účasti členů a partnerů
MAS na konferencích, seminářích,
stáţích a výměnných pobytech
Identifikace vhodných témat pro
spolupráci a rozšíření sítě partnerů
Pokračování ve společných
aktivitách s přeshraničním
sdruţením Královský hvozd
Navázání na předchozí společné
aktivity s LAG Cham
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3.4 Indikátory
U kaţdého ze specifických cílů budou sledovány tyto indikátory:
1) Počet projektů realizovaných v rámci strategického cíle
2) Celkový finanční objem projektů realizovaných v rámci strategického cíle
Indikátory vztahující se k jednotlivým opatřením Integrovaného operačního programu,
Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 jsou
včetně vstupních a výstupních hodnot uvedeny v kapitole Akční plán.

3.5 Integrované rysy strategie
V rámci SCLLD MAS Ekoregion Úhlava lze definovat jednak integrační prvky v obecnější
rovině jednak integrační prvky jako společná témata subjektů ve sledovaném území.
V kaţdém případě platí, ţe integrace, spolupráce, sloučení zájmů je jedním ze základních
principů, na kterém chce tato strategie stavět všechny plánované aktivity.

3.5.1 Obecně platné integrované rysy pro celou SCLLD


Realizace jednotné společně připravené strategie rozvoje území

Jiţ příprava a vznik této strategie sám o sobě působí v území jako integrující prvek, který
přivádí jednotlivé aktéry v území ke společnému „stolu“, nastavuje systém spolurozhodování
o území, ve kterém ţijí. Cílem je zohlednit všechny zájmové skupiny v území a komplexně ze
všech úhlů zhodnotit potřeby regionu. Následně pak nastartovat rozvoj oblasti a určit priority,
které je třeba v dalších 5 letech realizovat, aby došlo k naplnění vize strategie v budoucnu.


Vzájemná spolupráce subjektů v území včetně zapojení veřejnosti do rozvoje území

Jedním ze základních principů, který byl uplatňován jiţ při přípravě dokumentu je spolupráce
jednotlivých subjektů v území. V případě MAS Ekoregion Úhlava byl kladen důraz na
spolupráci subjektů z veřejné, soukromé i neziskové sféry. Součástí bylo i zapojení veřejnosti
formou dotazníkového šetření a setkávání tematicky zaměřených pracovních skupin. Stejný
princip bude uplatňován i při realizaci strategie, kdy se počítá s pravidelným kaţdoročním
setkáváním pracovních skupin, které zhodnotí dosavadní průběh realizace, jeho stupeň a
navrhnou akční plán na další rok.
Spolupráce aktérů v území by měla probíhat v těchto sférách
- informovanost o stavu realizace SCLLD, zhodnocení plánu za předchozí rok



-

návrh dalšího postupu, plán na další rok

-

výměna zkušeností mezi subjekty

-

nastavení vzájemné spolupráce při realizaci

Vybudování soudrţného společenství na území MAS

Dalším z obecných integrovaných rysů, které by měla přinést tato strategie, je existence
širokospektrálního společenství, které je soudrţné, jedná na principu konsensu, sleduje stejné
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společné cíle a na rozvoj území nahlíţí celkově, ne z pohledu jednotlivých zájmových skupin
nebo pouze jednotlivých oblastí rozvoje.


Společná koncepce vzájemně provázané systematické propagace území

Za důleţitý integrující prvek lze povaţovat i sjednocení území ve smyslu jeho propagace jako
celku i jednotlivých aktérů jako subjektů, které jsou součástí tohoto celku.

3.5.2 Integrované rysy ve smyslu témat, která spojují území


Marketingová značka MAS a udrţitelný koncepční rozvoj cestovního ruchu

Vznik marketingové značky regionu, která by byla zárukou kvality sluţeb v cestovním ruchu,
byl jádrem spolupráce MAS Ekoregion Úhlava uţ v době jejího vzniku v roce 2005. Cestovní
ruch a aktivity či sluţby s ním spjaté jsou v regionu jednou ze stěţejních oblastí, která
ovlivňuje ekonomiku celého regionu. Navíc cestovní ruch je průřezovou oblastí, která
zasahuje do mnoha oblastí ţivota. Přesto, ţe MAS se nachází v oblasti turisticky velmi
atraktivní, je zřejmé, ţe zájem turistů vykazuje sezónnost. Pro udrţení určitého celoročního
standardu sluţeb je třeba minimalizovat kolísání zájmu návštěvníků. Proto je funkční
koncepce cestovního ruchu případně destinační management a marketing spojujícím prvkem
všech subjektů v území.


Šetrný rozvoj území se zachováním přírodního bohatství

Druhým spojujícím prvkem území MAS je přírodní bohatství regionu, díky němu a díky
hornatému reliéfu krajiny je právem významnou turistickou destinací ČR. Potřeba zachování
přírodního bohatství je dalším integračním prvkem celého území a jeho aktérů.


Podpora podnikatelské činnosti s důrazem na integrované projekty více subjektů

Podpora podnikatelské činnosti, minimalizace nezaměstnanosti v regionu je asi tématem
v jakékoliv MAS v ČR. Ekonomika Ekoregionu Úhlava je z velké části zaloţená na
cestovním ruchu a sluţbách, které s ním souvisí. Proto je moţné za společné téma ve strategii
povaţovat podporu podnikání ve smyslu provázání činnosti místních podnikatelů, zemědělců,
ale třeba i NNO zde působících. Společným tématem jsou tak integrované projekty, které
jednak sluţby zlepší, zatraktivní a jednak podpoří místní subjekty v jejich činnosti.
Příkladem je např. sociální podnikání, které naplňuje vizi integrace - propojuje sociální,
ekonomický, environmentální a místní prospěch. Pro území, které spojuje téma přírody,
podpory podnikání, místní produkce, cestovního ruchu a potřeby řešení sociálních problémů
je vhodným řešením.


Komunitní plánování sociálních sluţeb

Je zřejmé, ţe problematika sociálních sluţeb je jedním z témat území. S ohledem na stárnutí
populace v regionu a místy poměrně vysokou nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality
(Janovice n. Úhlavou, Chudenín) jakoţ i růst sociálně patologických jevů, je sociální oblast
tématem, které spojuje většinu území. Navíc příhraniční oblast jako v našem případě, se
potýká s problémy, které nastartovalo jiţ období II. světové války, následný odsun
německého obyvatelstva a uzavření hranic ţeleznou oponou. Nedosídlení původních dnes
zaniklých obcí, stárnutí populace, odchod mladé generace do měst apod. jsou jen některá
z mnoha témat této oblasti rozvoje. Je zřejmé, ţe zejména na stárnutí populace je potřeba se
připravit. Komplexní řešení nabízí komunitní plánování sociálních sluţeb. Na části území
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jsou jiţ zpracované KPSS , jinde se připravují. Nedostatečné řešení sociálních problémů
(zejména s ohledem na seniory) je jednou z nejslabších stránek regionu, jak se shodli místní
aktéři. Je zřejmé, ţe i toto téma/problém názorově spojuje subjekty v území.

3.6 Inovativní rysy strategie
Tato strategie nese zejména následující inovativní rysy:
1) Systematické zapojení odborné i laické veřejnosti do dění v území
2) Efektivnější vyuţívání všech potenciálních zdrojů (finanční, lidské apod.)
3) Rozhodování o potřebách regionu na místní úrovni
4) Cílená podpora regionálních podnikatelů a místních produktů
5) Vzdělávání zaměřené na potřeby území
6) Zvyšování motivace obyvatel setrvávat v území a v důsledku toho sníţení
odlivu obyvatel
Mezi inovační prvky respektive konkrétní kroky, které jsou v území plánovány a jsou novým
nástrojem v území umoţňujícím inovace v souladu s cíli strategie, patří:
Tabulka 35 Inovativní rysy - přehled

Název
Marketingová značka
Ekoregionu Úhlava

Popis inovace
Rozšíření značky do obcí, na jejichţ území
MAS nově působí (Ţelezná Ruda, Prášily,
Srní, Modrava), cílená propagace značky

Relevantní strategický cíl
Cíl č.1 Zvýšení atraktivity regionu
MAS pro trvalé bydlení a
návštěvníky regionu
Cíl č.3 Zajištění ekonomicky
udrţitelného rozvoje regionu

Trhy regionálních
produktů

V současné době na území neprobíhají.
Jejich pravidelné pořádání v území by
podpořilo místní regionální produkty a
jejich výrobce.
Práce se školami v území, která podporuje
zájem dětí a mládeţe o společenské dění
v území, zlepšuje jejich vztah k území a
zodpovědnost k místu, kde ţijí.

Cíl č.3 Zajištění ekonomicky
udrţitelného rozvoje regionu

Kreativní demokratická
škola

Systém jednotné
propagace území

Vytvoření společného systému propagace
území s jednotnou vizuální identitou, na
které se podílí místní aktéři
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Cíl č.1 Zvýšení atraktivity regionu
MAS pro trvalé bydlení a
návštěvníky regionu
Cíl č.2 Udrţení a zlepšení stavu
přírodního bohatství a ţivotního
prostředí
Cíl č.1 Zvýšení atraktivity regionu
MAS pro trvalé bydlení a
návštěvníky regionu
Cíl č.4 Prohloubení spolupráce na
místní, regionální, národní a
mezinárodní úrovni

3.7 Vazba na strategické dokumenty
3.7.1 Strategické dokumenty krajské a niţší úrovně
Tato kapitola poskytuje přehled o nadřazených, podřazených a dalších relevantních
strategických dokumentech, které jsou na území působnosti MAS Ekoregion Úhlava
realizovány, nebo jejichţ realizace je pro období let 2007 – 2020 předpokládána.
Nadřazenými dokumenty jsou především dokumenty na úrovni Plzeňského kraje případně
dokumenty na úrovni ORP Klatovy a ORP Sušice. Specifickým nadřazeným dokumentem je
Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu NP Šumava. V rámci přípravy a zpracování
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Ekoregion Úhlava byly níţe
uvedené dokumenty zohledněny jak na úrovni zpracování analytické, tak i na úrovni tvorby
strategické části dokumentu při stanovení priorit a cílů rozvoje regionu MAS. Z obcí, na
jejichţ území MAS působí, mají zpracovaný vlastní strategický dokument Dešenice,
Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko a Stráţov. Následující tabulka nezahrnuje
strategické dokumenty realizované na úrovni celé České republiky.
Tabulka 36 Relevantní strategické dokumenty na krajské a niţší úrovni

Název programu/koncepce/strategie
Strategie rozvoje mikroregionu Úhlava

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava –
Západ

Rozvojová koncepce Přeshraniční akční
sdruţení "Královský hvozd“

Základní cíle/obsah dokumentu
 stabilizace a rozvoj průmyslové výroby
 stabilizace a harmonizace zemědělské produkce
 vyuţití potenciálu cestovního ruchu
 optimalizace dopravní obsluţnosti mikroregionu
 rozvoj a harmonizace technické infrastruktury
 řešení odpadové problematiky
 stabilizace populace v mikroregionu
 rozvoj hmotné i nehmotné kultury
a aktivit volného času
 zvýšení vzdělanosti v regionu
 zajištění kvalitního ţivotního prostředí
 šetrné a efektivní vyuţití území
 stabilizace periferních oblastí mikroregionu
 vytvoření podmínek pro všestranně udrţitelný
rozvoj a zkvalitnění ţivotní úrovně obyvatel
V rámci spolupráce při řešení problematiky regionálního
rozvoje obce mikroregionu kladou důraz zejména na
všeobecnou ochranu ţivotního prostředí, společný postup při
dosahování stability území a jeho trvale udrţitelného
rozvoje, součinnost na významných investičních akcích,
záchranu a podporu kulturního dědictví, podporu rozvoje
podnikání a rozvoj přeshraniční spolupráce.
Koncepce stanovuje konkrétní společné cíle v následujících
oblastech
 turismus, volný čas a rekreace
 rozvoj venkova – trvalé zemědělství
a lesnictví
 ochrana přírody a ţivotního prostředí
 lidské zdroje – sociální oblast, vzdělávání, umění,
kultura
 informace a komunikace
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Plán rozvoje a udrţitelnosti sociálních sluţeb
na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava









Komunitní plán sociálních sluţeb a sluţeb
návazných na Klatovsku









Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb
pro ORP Sušice






Marketingová strategie Šumavy v oblasti
cestovního ruchu











Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu
– Národní park Šumava




97

hospodářský rozvoj
infrastruktura - doprava
zvyšování dostupnosti sociálních sluţeb
podpora řešení dopravní dostupnosti
a bezbariérovosti v regionu
řešení problémů ve „vyloučených“ lokalitách
Janovice nad Úhlavou
a Chudenín
podpora řešení nabídky pobytových sluţeb pro
seniory
podpora prevence rizikových jevů
zajištění informovanosti o sociálních
a návazných sluţbách v regionu
podpora začleňování osob se zdravotním
postiţením z Bystřice nad Úhlavou
podpora seniorů a osob se zdravotním postiţením
podpora dětí, mládeţe a rodin s dětmi
podpora sluţeb pro osoby ohroţené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
řešení bytové problematiky
v regionu
odstraňování stavebních bariér v území
zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
podpora řešení problémů v sociální oblasti v
regionu
zajištění informování, koordinace
a systémového rozvoje sociálních sluţeb
řešení problematiky seniorů
řešení problematiky lidí se zdravotním postiţením
řešení problematiky dětí, mládeţe
a sociálně znevýhodněných
zvýšení počtu návštěvníků Šumavy
prodlouţení délky pobytu návštěvníků
sníţení dopadů vlivu počasí a sezóny na počet
návštěvníků a délku pobytu
zvýšení pozitivních ekonomických dopadů
cestovního ruchu na obce zapojené do projektu
zkvalitnění ţivota místních obyvatel
vytvoření podmínek a prostoru pro rozvoj
podnikání
zkvalitnění dopravní dostupnosti
a obsluţnosti
určení vhodných jednotných nástrojů pro
komunikaci Šumavy jako marketingového produktu
stanovení rámcových nákladů na doporučené
marketingové nástroje
zapracování specifik Šumavy do rozvojové strategie
zlepšování podmínek pro podnikání na území
Regionu Národního parku Šumava, podpora vzniku
a rozvoje malých

Program rozvoje Plzeňského kraje

Plán dopravní obsluţnosti Plzeňského kraje

Koncepce rozvoje cestovního ruchu
plzeňského kraje

Aktualizace „Koncepce podpory státní
památkové péče na období 2013-2020 pro
Plzeňský kraj“

a středních podniků a posilování jejich
konkurenceschopnosti
 zlepšení dostupnosti a obsluţnosti území regionu
NPŠ
 vyuţívání přírodního a krajinného potenciálu území
regionu NPŠ
 udrţitelný cestovní ruch vyuţívající unikátní
přírodní a kulturní potenciál území s ohledem na
zachování jeho specifických hodnot
 zlepšování kvality ţivota obyvatelstva zajištěním
dostupnosti veřejných sluţeb
v oblasti vzdělávání, sociálních
a zdravotních sluţeb, podpora rozvoje kultury
a volnočasových aktivit
 navázání úzké spolupráce mezi Správou NP
Šumava, orgány veřejné správy
a dalšími regionálními aktéry, společné sdílení vize
a cílů strategie, společný postup při její realizaci
 zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil
 zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb
 zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky
 zlepšit fungování a vzhled mest a obcí
a jejich vztahy
 zajistit funkčnost a rozvoj dopravních systému kraje
 zabezpečit příznivé ţivotní prostředí pro obyvatele
kraje
Dokument velmi podrobně (na úrovni jednotlivých
silničních tahů a ţelezničních tratí) určuje priority
Plzeňského kraje v oblasti veřejné dopravy a dopravní
infrastruktury v oblasti silniční
a ţelezniční dopravy.
Dokument přestavuje relevantní nástroje vhodné pro
propagaci regionu Plzeňského kraje v oblastech :
 kultura, vzdělávání, zábava
 příroda, sport, zdraví
 business & MICE
 podporovat obnovu kulturních památek
 podporovat obnovu objektů, které nejsou kulturními
památkami, ale jsou umístěny na území s plošnou
památkovou ochranou
 podporovat obnovu drobných památek v krajině
 podporovat i nadále prezentaci výsledků obnovy
kulturního dědictví Plzeňského kraje

Zdroj: vlastní šetření
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3.7.2 Strategické dokumenty celorepublikové úrovně
V této podkapitole jsou uvedeny strategické dokumenty na úrovni ČR, které jsou pro SCLLD
MAS Ekoregion Úhlava relevantní a vazby (soulad) tohoto dokumentu na ně.
Tabulka 37 Relevantní strategické dokumenty na celorepublikové úrovni

Název strategického dokumentu

Základní cíle/obsah dokumentu

Strategie politiky zaměstnanosti do
roku 2020 (MPSV)

1) Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohroţené na
trhu práce
 úprava systému investičních pobídek
 podpora vytváření pracovních příleţitostí prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména v
problémových regionech
 podpora poradenských aktivit ÚP ČR jak vůči
uchazečům/zájemcům o zaměstnání, tak vůči
zaměstnavatelům
 podpora principů sociální ekonomiky s důrazem na naplňování
všech jejích aspektů
 navýšení finančních prostředků na APZ
 posílení spolupráce s regionálními aktéry trhů práce
 Ověření preventivních nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti k podpoře udrţení zaměstnanosti specifických
skupin osob
2) Podpora rovnosti ţen a muţů na trhu práce
 Podpora rozvoje zařízení péče o dítě (zvyšování kapacity,
dostupnosti a kvality
 Rekvalifikační a vzdělávací kurzy pro rodiče na rodičovské
dovolené
 Podpora zahájení podnikatelských aktivit ţen
 Podpora vytváření zkrácených pracovních úvazků
 Podpora dalších flexibilních organizací práce
 Důsledné potírání diskriminace na trhu práce
 Podpora poradenských aktivit
 Podpora advokačních sluţeb a vzdělávání
 Odstraňování genderových stereotypů
3) Podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změněným potřebám
trhu práce
 Podpora spolupráce sluţeb zaměstnanosti, vzdělávacích
institucí, samospráv a zaměstnavatelů při nastavování
vzdělávacích oborů
 Podpora získávání praktických dovedností formou stáţí a
odborných praxí pro studenty a absolventy
 Podpora rozvoje kompetencí nezbytných pro trh práce a
občanský ţivot v rámci počátečního vzdělávání
 Vytvoření systému předvídání kvalifikačních potřeb a jeho
provázání na další národní soustavy, realizaci rekvalifikačních
kurzů a vytváření vzdělávacích oborů
 Aktualizace kompetencí v oblasti dalšího vzdělávání,
 Finanční podpora rozvoje vzdělávání zaměstnanců
 Podpora sítí a sdruţení zaměstnavatelů zaměřených na
vzdělávání zaměstnanců
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Soulad se SCLLD MAS Ekoregion
Úhlava

Analýza sociálně vyloučených
lokalit v ČR

Soulad se SCLLD MAS Ekoregion
Úhlava

Revize systému rekvalifikací
Podpora přeshraniční pracovní migrace
V oborech, kde bude docházet k nedostatku pracovní síly
podporovat přistěhovalectví vysoce kvalifikovaných
pracovníků
4) Rozvoj veřejných sluţeb zaměstnanosti.
 Provedení personální analýzy a analýzy fungování agend ÚP
ČR
 Zavedení jasné a funkční řídící, organizační a kompetenční
struktury ÚP ČR
 Vybudování systému monitoringu trhu práce
 Posilování
spoluodpovědnosti
samospráv
v
řešení
problematiky zaměstnanosti
 Podpora společenské odpovědnosti podniků
 Zapojení do struktur mezinárodní spolupráce
Strategie politiky zaměstnanosti
do roku 2020 se snaţí řešit
problematiku nezaměstnanosti, rovnost muţů a ţen na trhu práce,
podporuje rozvoj sluţeb, vzdělávání a poradenství v oblasti
zaměstnanosti. Snaţí se o spolupráci s podnikatelskými subjekty,
zlepšení provázanosti potřeb trhu s podnikatelskými subjekty, jejich
činností a o podporu přístupu k zaměstnání pro všechny skupiny
obyvatel včetně těch na trhu práce ohroţených. Strategie je v souladu se
SCLLD MAS Ekoregion Úhlava , která má za cíl podporu
zaměstnanosti, malého a středního podnikání i vzdělávání v této oblasti
nebo např. podporu vzniku sociálních podniků a tedy i zlepšení
uplatnění vyloučených skupin na trhu práce
Realizovat tato doporučená opatření:
 na zvyšování kvality ţivota (zejména opatření zaměřená
zároveň na kvalitu bydlení, vzdělávání i posilování sociálního
a hospodářského růstu daných území)
 Na boj se sociálním vyloučením (provázanost politik bydlení,
zaměstnanosti a vzdělávání)
 postavená na místním partnerství, komunitním plánování
 postavená na řešení potřeb sociálně vyloučených obyvatel
prostřednictvím komunitní práce, terénní práce
Stejně jako v Analýze sociálně vyloučených lokalit, se MAS Ekoregion
Úhlava chce orientovat na terénní sociální sluţby, odlehčovací sluţby a
denní centra péče. Zároveň má za cíl podporovat programy a projekty
zaměřené na komunikaci, spolupráci, snášenlivost, řešení konfliktů a
šikany, drogovou prevenci, sociální výchovu, které mohou mimo jiné
sniţovat sociální vyloučení a zlepšit kvalitu ţivota sociálně
vyloučených skupin.
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3.8 Akční plán
3.8.1 Programový rámec č. 1 – Integrovaný regionální operační program
Celková alokace: 18 500 000,-Kč
Opatření CLLD:
Specifický cíl SCLLD:

1.1. Vytvoření a udrţování kvalitní cestní sítě
1.1.1. Zlepšení dopravní dostupnosti a obsluţnosti

Vazba na SC IROP:
Cíl opatření CLLD

Specifický cíl 1. 2. Zvýšení podílu udrţitelných forem dopravy
Cílem tohoto opatření je zlepšení dopravní dostupnosti v obcích Ekoregionu
Úhlava podporou realizace projektů zaměřených na zlepšení bezpečnosti dopravy
a zlepšení infrastruktury pro bezmotorovou dopravu.
- Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích
- Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací
(budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.)
- Výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras pro dopravu osob do
zaměstnání, za sluţbami a do škol
Obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované
nebo zakládané DSO
Není stanovena nad rámec pravidel operačního programu.

Moţná témata projektů:

Moţní příjemci dotace:
Minimální a maximální
výše uznatelných nákladů
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
6 800 000,- Kč
Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku

číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy
výkonech v osobní dopravě (%)

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%)

na

celkových

cílová hodnota

30

35

7

10

Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

7 61 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
(km)

0

0,8

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě (realizace)

0

2
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cílová hodnota

Opatření CLLD:
Specifický cíl SCLLD:

1.2. Rozšíření sociálních sluţeb
1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb

Vazba na SC IROP:
Cíl opatření CLLD
Moţná témata projektů:

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti sluţeb vedoucí k sociální inkluzi
Cílem tohoto opatření je zlepšení infrastruktury pro sociální sluţby.
Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení
Obce, NNO, církve, církevní organizace
Není stanovena nad rámec pravidel operačního programu.

Moţní příjemci dotace:
Minimální a maximální
výše uznatelných nákladů
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
3 500 000,- Kč

Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

5 53 10

Nárůst kapacity sociálních bytů (lůţka)

102

cílová hodnota
123

Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

5 53 01

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
(podpořené byty)

0

cílová hodnota
7

Opatření CLLD:
Specifický cíl SCLLD:

1.3. Minimalizace socio-patologických jevů
1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb

Vazba na SC IROP:
Cíl opatření CLLD

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti sluţeb vedoucí k sociální inkluzi
Cílem tohoto opatření je zlepšení infrastruktury komunitních center pro setkávání
členů komunit ohroţených sociálním vyloučením.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Obce, organizace zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace
Není stanovena nad rámec pravidel operačního programu.

Moţná témata projektů:
Moţní příjemci dotace:
Minimální a maximální
výše uznatelných nákladů
Principy pro určení
preferenčních kritérií

Alokace:

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.

1 200 000,- Kč
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Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

6 75 10

Kapacita sluţeb a sociální práce

cílová hodnota

0

10

Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro sociální sluţby

cílová hodnota

0

1

Opatření CLLD:
Specifický cíl SCLLD:

1.4. Zajištění kvalitního vybavení a infrastruktury pro vzdělávání
1.2.2. Zvýšení úrovně vzdělanosti

Vazba na SC IROP:

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoţivotní učení
Cílem tohoto opatření je zlepšení infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně bude
podpora zaměřena na stavební úpravy vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro
sociální inkluzi a na zlepšení vybavení vzdělávacích zařízení pro podporu
jazykového vzdělávání, polytechnického vzdělávání a prohloubení schopností
práce s digitálními technologiemi v základních školách a v zařízeních
celoţivotního vzdělávání a neformálního vzdělávání mládeţe.
- Podpora rozšíření kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání (zařízení péče o
děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol).
- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Podpora infrastruktury pro celoţivotní vzdělávání v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve
schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeţe
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
- Infrastruktura na podporu inkluzivního vzdělávání.
Zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního a
základního vzdělávání, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve a církevní organizace
Není stanovena nad rámec pravidel operačního programu.

Cíl opatření CLLD

Moţná témata projektů:

Moţní příjemci dotace:
Minimální a maximální
výše uznatelných nákladů
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:

Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
7 000 000,- Kč
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Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací
systém (%)

5,4

cílová hodnota
5,0

Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI

název MI (jednotka)

výchozí hodnota

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)

0

cílová hodnota
5

3.8.2 Programový rámec č. 2 – Program rozvoje venkova
Celková alokace: 29 609 118,-Kč
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav

2.1.

Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udrţitelnosti zemědělského
podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení ţivotaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti
ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udrţitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a
orientace na trh, jakoţ i diverzifikace zemědělských činností.
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v ţivočišné a rostlinné výrobě, je
určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro ţivočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou téţ investice na
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této
Fiche nelze podpořit investice pro ţivočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu.
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic,
oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůţe být poskytnuta na pořízení kotlů
na biomasu.
Zemědělský podnikatel.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
4 000 000,- Kč
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
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Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

2
6
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
1
3

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

2.2.

Lesnická infrastruktura

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní
půdě. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení ţivotaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti
ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udrţitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení
ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování krajiny
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a
budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty
lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i
obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
soukromých osob nebo jejich sdruţení nebo spolků s právní osobností, vysokých
škol, obcí nebo jejich svazků.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
11 000 000,- Kč
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
6
94302
Celková délka lesních cest (km)
0
2
8
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Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

2.3.

Lesnická technologie

Článek 26
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora přispívá k
naplňování Priority 2 Zvýšení ţivotaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a
podpora inovativních zemědělských technologií a udrţitelného obhospodařování
lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního
hospodářství.
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování krajiny
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření
na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těţbu
lesních porostů včetně přibliţování, stroje ke zpracování potěţebních zbytků, stroje
pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní
školkařskou činnost. Podpora se můţe týkat téţ výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení. Investice
související s pouţíváním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na
všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové
zpracování se nepovaţuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např.
výroba řeziva a jeho základní opracování). Investice související se zvyšováním
ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému
zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů
pro lesní těţební práce a postupů těţby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům. Ţadatel
na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo
podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující
provozovny.
Soukromí drţitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na
investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním,
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
2 000 000,- Kč
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
1
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
1
1
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Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

2.4.

Pozemkové úpravy

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně
přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Podpora přispívá k
naplňování Priority 2 Zvýšení ţivotaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a
podpora inovativních zemědělských technologií a udrţitelného obhospodařování
lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména
za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakoţ i diverzifikace
zemědělských činností.
2.1.2. Šetrné vyuţívání přírodního bohatství a zachování krajiny
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, coţ je opatření zajišťující
zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně
ţivotního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability
krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a
vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se
schválenými návrhy pozemkových úprav.
Obec nebo zemědělský podnikatel.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
7 260 751,- Kč
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
6
94301
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a
její diverzifikaci (km)
0
0
2
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Název Fiche

Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název

2.5.

Podpora investic na zaloţení nebo rozvoj nezemědělských
činností

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na zaloţení a rozvoj
nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora
sociálního začleňování, sniţování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst.
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G
(Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba motorových vozidel s výjimkou
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s
výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní
rezervační sluţby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59
(Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95
(Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převáţně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních sluţeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převaţovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů
jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a
ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakoţ i zemědělci.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
4 000 000,- Kč
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
6
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
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Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace:

Výše způsobilých výdajů
(Kč):
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Alokace:
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro

0
0
1

2.6.

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Článek 44
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., ţe výstupy projektu by
bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS můţe spolupracovat i s
jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované
MAS, jejíţ SCLLD byla schválena z PRV.
4.1.2. Posílení spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v
souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační,
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena
v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je moţné realizovat
pouze následující výdaje:
- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení
místních výrobků a sluţeb,
- investice související se vzdělávacími aktivitami,
- investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, ţe jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze povaţovat především
pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, broţury, letáky apod.).
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou
dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i
předběţná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, ţe
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběţnou technickou podporu
projektů spolupráce můţe MAS vyuţít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS
na realizaci projektů spolupráce.
Příjemcem dotace můţe být pouze MAS, jejíţ SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíţ SCLLD nebyla schválena z
PRV či zahraniční MAS) můţe MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území,
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném neţ venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
50 000 – 5 000 000
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
1 348 369,- Kč
92501
Celkové veřejné výdaje
0
0
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mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro
mid-term (r. 2018)
Cílový stav

49 851,- EUR
Není stanoven
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3.8.3 Programový rámec č. 3 – Operační program Zaměstnanost
Celková alokace: 10 000 000,-Kč

Opatření CLLD
Specifický cíl SCLLD:
Opatření SCLLD:
Popis cíle opatření:
Popis vazby na OP
Z (specifický cíl 2.3.1):
Popis provázanosti opatření
navrhovaných opatření,
včetně dalších OP
Priorizace navrhovaných
opatření:
Časový harmonogram
realizace opatření:
Popis moţných zaměření
projektů:

Podporované cílové
skupiny:

3.1. Podpora sociálních a návazných sluţeb
1.2.1. Zkvalitnění sociálních sluţeb
1.2.1.1. Rozšíření sociálních sluţeb a minimalizace socio-patologických jevů
Cílem opatření je zkvalitnění sociálních a návazných sluţeb v území se
zaměřením na ohroţení sociálním vyloučením.
Cílem tohoto opatření je podpora aktivit definovaných v opatřeních SCLLD
1.2.1.1. a 1.2.1.3, které jsou zároveň definované jako podporovatelné v rámci
specifického cíle 2.3.1 OP Z.
Realizace opatření je provázána s programovým rámcem IROP, opatření CLLD
1.2.1.3 Minimalizace socio-patologických jevů, specifický cíl IROP 2.1 Zvýšení
kvality a dostupnosti sluţeb vedoucí k sociální inkluzi.
Opatření financovaná z alokované částky
září 2016 – červen 2023
- Podpora poskytování vybraných sociálních sluţeb v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., s cílem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohroţených (odborné sociální
poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi,
raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, sociální
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sluţby následné péče, podpora
samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací sluţby.
- Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení (komunitní sociální
práce a podpora komunitních center).
- Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo
reţim zákona č. 108/2006 Sb.( programy prevence a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného
prostředí, podpora aktivit pro osoby s chronickým duševním onemocněním a
osoby ohroţené závislostmi, podpora probačních a resocializačních programů pro
osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody, podpora aktivit na vzdělávání osob z cílových skupin, aktivizační,
asistenční a motivační programy, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické
nestability, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti
bydlení, pracovně právních vztahů atd., podpora neformální a sdílené péče, včetně
domácí paliativní péče, podpora aktivit zaměřených na rozvoj sociálního
/dostupného /podporovatelného/ prostupného bydlení, podpora aktivit místních
samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém
území.
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohroţené, osoby se
zdravotním postiţením, osoby s kombinovanými diagnózami, osoby ţijící
v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny, imigranti a azylanti,
bezdomovci a osoby ţijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné
činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče
samoţivitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohroţené
předluţeností, osoby ohroţené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po
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výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, ohroţené osoby do 18 let
věku, osoby ohroţené vícenásobnými riziky, osoby ohroţené specifickými
zdravotními riziky, poskytovatelé a zadavatelé soc. sluţeb, sluţeb pro rodiny a
děti a dalších sluţeb na podporu sociálního začleňování, místní samospráva,
sociální pracovníci, pracovníci v sociálních a zdravotních sluţbách, neformální
pečovatelé.
Typy příjemců podpory:
Poskytovatelé sociálních sluţeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., NNO,
obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a
poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ,
sociální podniky.
Absorpční kapacita MAS:
V území působí 10 poskytovatelů sociálních sluţeb. Potřeba realizace tohoto
opatření vyplývá také z komunitních plánů sociálních sluţeb zpracovaných
pro území působnosti MAS.
Vliv opatření na
 rovné příleţitosti a nediskriminace - pozitivní
horizontální témata:
 udrţitelný rozvoj - neutrální
 rovnost ţen a muţů - pozitivní
Principy pro určení
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
preferenčních kritérií:
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
Alokace
9 200 000,Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI
název MI (jednotka)
výchozí hodnota
cílová hodnota
67010
Vyuţívání podpořených sluţeb (osoby)
0
100
Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI
název MI (jednotka)
výchozí hodnota
cílová hodnota
67001
Kapacita podpořených sluţeb (místa)
0
20
55102
Počet podpořených komunitních center
0
2

Opatření CLLD
Specifický cíl SCLLD:
Opatření SCLLD:
Popis cíle opatření:

Popis vazby na OP
Z (specifický cíl 2.3.1):
Popis provázanosti opatření
navrhovaných opatření,
včetně dalších OP:

Priorizace navrhovaných
opatření:
Časový harmonogram
realizace opatření:
Popis moţných zaměření
projektů:

3.2. Prorodinná opatření
3.1.1. Podpora drobného, malého a středního podnikání
3.1.1.1. Podpora tvorby pracovních míst
Cílem opatření je realizovat aktivity, které zkvalitní a zvýší kapacitu zařízení péče
o děti (školní druţiny, školní kluby, dětské skupiny, příměstské tábory, apod.)
pomůţe ke sladění rodinného a profesního ţivota rodičů či osob pečujících o jiné
závislé osoby.
Cílem tohoto opatření je podpora aktivit definovaných v opatřeních SCLLD
1.2.2.2 a 3.1.1.1, které jsou zároveň definované jako podporovatelné v rámci
specifického cíle 2.3.1 OP Z.
Navrhovaná opatření jsou ve vazbě na opatření 2.1 Podpora sociálních a
návazných sluţeb programového rámce OPZ a na opatření 1.2.2.1. Zajištění
kvalitního vybavení a infrastruktury pro vzdělávání programového rámce IROP,
specifický cíl programu
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoţivotní
učení.
Opatření financovaná z alokované částky
září 2016 – červen 2023
- Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních
forem zařízení (typu školní druţiny, kluby), s moţností podpory příměstských
táborů v době školních prázdnin (pro děti mladšího školního věku, moţná podpora
dopravy dětí do těchto zařízení).
- Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost (vznik, transformace a provoz
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dětských skupin dle zákona č. 274/2014 Sb., podpora ţivností volných a vázaných
dle ţivnostenského zákona.
- Individuální péče o děti (vzdělávání chův, příprava a realizace dalšího
vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., podpora pracovního uplatnění).
Podporované cílové
Ţeny ohroţené na trhu práce, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o jiné závislé
skupiny:
osoby.
Typy příjemců podpory:
Poskytovatelé sociálních sluţeb registrovaní dle zákona č.108/2006 Sb., NNO,
obce, organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a
poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ,
sociální podniky.
Absorpční kapacita MAS:
Dle zjišťování absorpční kapacity, které MAS prováděla v roce 2015 jsou v území
MAS připraveny projekty, které vyčerpají stanovenou alokaci.
Vliv opatření na
 rovné příleţitosti a nediskriminace - pozitivní
horizontální témata:
 udrţitelný rozvoj - neutrální
 rovnost ţen a muţů - pozitivní
Principy pro určení
Preferenční kritéria budou stanovena s ohledem na intenzitu dopadu projektu,
preferenčních kritérií:
komplexnost řešení, hospodárnost a míru zapojení komunity.
Alokace
800 000,Výsledky:
Monitorovací indikátory - výsledku
číslo MI
název MI (jednotka)
výchozí hodnota
cílová hodnota
67010
Vyuţívání podpořených sluţeb (osoby)
0
50
Monitorovací indikátory - výstupu
číslo MI
název MI (jednotka)
výchozí hodnota
cílová hodnota
67001
Kapacita podpořených sluţeb (místa)
0
20
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3.8.4 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD
Tabulka 38 Grafické znázornění struktury programových rámců

Programové rámce
IROP
PRV
Opatření CLLD
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Specifický Opatření
cíl
SCLLD
Strategický cíl č. 1 - Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
1.1.1.
1.1.1.1.
1
1
2
2
1.1.1.2.
2
2
1.1.2.
1.1.2.1.
2
1.1.3.
1.1.3.1.
2
2
2
2
1.1.4.
1.1.4.1.
2
1.1.5.
1.1.5.1.
2
2
2
1
2
1.1.5.2.
2
1
2
1.1.5.3.
2
2
1.2.1.
1.2.1.1.
2
1
1
2
1.2.1.2.
2
2
2
2
1.2.2.
1.2.2.1.
2
2
1
2
1.2.2.2.
2
2
2
1.3.1.
1.3.1.1.
2
2
1
2
1.3.1.2.
2
2
1
2
1.3.1.3.
2
2
1.3.2.
1.3.2.1.
2
2
1.3.2.2.
2
2
2
Strategický cíl č. 2 - Udrţení a zlepšení stavu přírodního bohatství a ţivotního prostředí
2.1.1.
2.1.1.1.
1
2
2
2
2
2.1.1.2.
2
2
2.1.1.3.
2
2
2
2.1.2.
2.1.2.1.
2
2
2.1.2.2.
2
2
2
2.1.2.3.
2
1
2
Strategický cíl č. 3 - Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu
3.1.1.
3.1.1.1.
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3.1.1.2.
2
2
2
3.1.1.3.
2
1
1
1
1
1
2
3.1.1.4.
2
2
1
1
1
1
2
3.1.1.5.
1
2
2
2
3.1.2.
3.1.2.1.
2
2
2
Strategický cíl č. 3 – Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni
4.1.1.
4.1.1.1.
2
2
2
4.1.2.
4.1.2.1.
2
1

Legenda: Hodnota 1 = přímý vliv opatření CLLD na opatření SCLLD
Hodnota 2 = nepřímý vliv opatření CLLD na opatření SCLLD
Hodnota 0 = opatření CLLD je bez vlivu na opatření SCLLD
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ZAM
3.1.
3.2.

1
2

1

2

2
2

2
2

1
2

2

2
2

3.8.5 Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci
Jednotlivá opatření programových rámců jsou volena tak, aby co nejvíce odráţela vazby mezi
relevantními opatřeními SCLLD ve všech rozvojových oblastech. Programový rámec IROP
vytváří infrastrukturní základnu pro místní dopravu, sociální sluţby a vzdělávací systém.
Programové rámce OPZ a PRV na tuto infrastrukturní základnu navazují a vytvářejí
podmínky pro kvalitní rozvoj jak výše zmíněných oblastí tak i ekonomického potenciálu při
vědomí nutnosti zachování a ochrany ţivotního prostředí v regionu.

3.9 Vazba na horizontální témata
3.9.1 Horizontální téma: Rovnost mezi muţi a ţenami
Strategie MAS Ekoregion Úhlava bude mít v mnoha ohledech pozitivní vliv na rovnost mezi
muţi a ţenami. Jejím cílem je rozvinout komunitní ţivot v regionu, podpořit jeho rozvoj.
Mezi cíle strategie patří podpořit malé, drobné a střední podnikání, usnadnit orientaci
v právním i účetním systému při podnikání a zvýšit tak i zaměstnanost, podpořit vzdělanost a
zkvalitnit v regionu sluţby, vybavenost a infrastrukturu. Cíle jsou zaměřeny na muţe i ţeny
bez rozdílu. Naplněním těchto cílů, mezi které patří i podpora mimoškolních aktivit pro děti a
mládeţ, rozvoj sociálních sluţeb či rekvalifikace dospělých, budou podpořeny rovné
příleţitosti ţen i muţů v pracovním i rodinném ţivotě. Zvýší především jejich moţnost
zorganizovat si čas dle jejich potřeb, aniţ by museli volit mezi upřednostněním rodiny nebo
práce.

3.9.2 Horizontální téma: Nediskriminace
Strategie má za cíl rozvíjet po všech stránkách území MAS Ekoregion Úhlava. Snaţí se o
vybudování občansky silného navenek otevřeného regionu, který se udrţitelně rozvíjí, aniţ
tím trpí jeho přírodní a kulturní bohatství nebo tradice. Je určen všem obyvatelům v něm
ţijícím bez rozdílu a zároveň je otevřený a přátelský i k návštěvníkům. Uţ samo budování
ţivotaschopné komunity, která se cítí být součástí místa v němţ ţije, je moţné postavit jen na
takových principech, které nediskriminují jakékoliv skupiny ţijící v území. Jiţ to, ţe vznikla
v této oblasti místní akční skupina na principech metody LEADER, která tvoří strategii
rozvoje na principech komunitního rozvoje, je potvrzením pozitivní vazby k tomuto
horizontálnímu principu. Podrobněji je vazba specifikována v tabulce u jednotlivých
specifických cílů.
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3.9.3 Horizontální téma: Udrţitelný rozvoj
Vazba na tento horizontální princip je dána způsobem tvorby SCLLD, která se na principech
metody LEADER, snaţí o vytvoření ţivotaschopného území, které se udrţitelně rozvíjí, aniţ
by ničilo přírodní, kulturní hodnoty v území, narušovalo ţivot a tradice jeho obyvatel a
jakýmkoliv negativním způsobem ho zatěţovalo. SCLLD se snaţí o rovnoměrný rozvoj
celého území ve všech oblastech, ať uţ jde o rozvoj infrastruktury, sluţeb a podnikání (s
důrazem na tradice a podporu drobného a středního podnikání vhodného pro tuto oblast),
rozvoj školství, kultury, společenského a komunitního ţivota nebo ochranu a udrţení
přírodního bohatství a ţivotního prostředí. Cílem je rovnoměrný dlouhodobě udrţitelný
rozvoj regionu, aniţ by došlo k jeho negativnímu zatíţení.
V rámci PRV :

3.9.4 Horizontální téma: Klima
Na velké části území v němţ působí MAS Ekoregion Úhlava se rozkládá CHKO Šumava,
která je významnou devizou celého regionu. S vědomím jejích kvalit a potřebnosti zachování
a nenarušení přírody a krajiny, je velká část strategie věnována opatřením vedoucím k udrţení
a zlepšení stavu přírodního bohatství a ţivotního prostředí v regionu. Patří sem i opatření
pozitivně ovlivňující toto horizontální téma jako nezatěţování ovzduší (vyuţívání
alternativních zdrojů v energetice, podpora ekologické veřejné dopravy, podpora
obnovitelných zdrojů, úspor v energetice apod.), přírodě blízká revitalizace vodních toků a
podpora zachování vodního reţimu krajiny, podpora citlivého a přírodě blízkého plánování
v krajině (prostupnost krajiny, pozemkové úpravy s ohledem na nakládání s vodou) nebo
ekologická výchova a vzdělávání obyvatel ve všech oblastech lidské činnosti.

3.9.5 Horizontální téma: Inovace
Inovativnost je ve strategii zastoupena uţ samotným způsobem jejího vzniku, vytvořením a
projednáváním na principu metody LEADER. Za inovativní lze povaţovat řešení rozvoje
území lidmi, respektive vyváţenou komunitou tvořenou jednotlivci, obcemi (veřejnou
správou), podnikatelskými i neziskovými subjekty, které v území působí – jsou jeho součástí.
Strategie se snaţí zároveň cílit jednotlivá opatření tak, aby umoţnily další rozvoj území,
podporuje moţnosti inovací v území, coţ je blíţe specifikováno v tabulce níţe.

3.9.6 Horizontální téma: Ţivotní prostředí
Stejně jako u vazby na horizontální téma klima, tak i u vazby na horizontální téma ţivotní
prostředí se SCLLD MAS snaţí o pozitivní vliv na toto téma. Jak bylo jiţ zmíněno Ekoregion
Úhlava je tvořen na velké části území CHKO Šumava. Jeho význam je pro celou oblast
určující a proto je téma ţivotního prostředí i jedním z velkých témat této strategie. Řada
opatření se zabývá právě zlepšením a udrţením stavu přírodního bohatství a zachováním
kvality ţivotního prostředí. Cílem je, aby jednotlivá opatření vedla k sníţení zatěţování ŢP a
minimalizovala negativní dopady lidské činnosti na něj. Cestou jsou pak různá úsporná
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opatření, vyuţívání obnovitelných zdrojů, alternativních řešení či předcházení vzniku
negativních jevů (minimalizace vzniku odpadů, odpadních vod, emisí apod.), ale i osvěta a
ekovýchova mezi obyvateli. Právě tato opatření jsou také součástí strategie a MAS podporou
jejich realizace chce pozitivně působit na ochranu ţivotního prostředí.
Tabulka 39 Vazba jednotlivých strategických cílů na horizontální témata

Specifický cíl

Rovnost
Nediskrimin Udrţitelný
Klima
Inovace
mezi muţi
ace
rozvoj
a ţenami
Strategický cíl 1 Zvýšení atraktivity regionu MAS pro trvalé bydlení a návštěvníky regionu
Neutrální
Pozitivní –
Pozitivní –
Pozitivní
Pozitivní –
1.1.1.
lepší
zkvalitnění
důraz na
umoţní lepší
Zlepšení
dopravní
infrastruktury,
upřednostně přístup,
dopravní
dostupnost
podpora
ní veřejné
infrastruktur
dostupnosti a
pro všechny
udrţitelného
dopravy a
u a otevře
obsluţnosti
obyvatele
rozvoje
podpora
prostor pro
cyklo a pěší
inovace
Neutrální
Neutrální
Pozitivní
Neutrální
Pozitivní
1.1.2.
zkvalitnění sítí
díky lepšímu
Zlepšení
povede k menší
zasíťování
stavu
zátěţi prostředí
moţné
technické
a umoţní
inovace
infrastruktur
udrţitelný
v bydlení i
y
rozvoj
podnikání
Neutrální
Neutrální
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
1.1.3.
zatraktivní
Výsadba
Koncepční
Zlepšení
prostory, zlepší dřevin,
zatraktivněn
stavu
kvalitu ţivota
původních
í veřejných
veřejných
obyvatel, důraz rostlinných
prostor
prostranství
na zkvalitnění
druhů,
krajiny a ŢP
ozelenění
ploch má
kladný
dopad na
klima

1.1.4.
Záchrana
kulturního
dědictví
regionu

Neutrální

Neutrální

1.1.5.
Zlepšení
občanské
vybavenosti a
sluţeb

Pozitivní
Zkvalitní
sluţby,
umoţní
organizaci
pracovního
a osobního i
rodinného
ţivota jak
ţen tak
muţů

Pozitivní
Důraz na
zkvalitnění
sluţeb pro
všechny
obyvatele

Pozitivní
Zatraktivnění
ţivotního
prostoru
obyvatel, rozvoj
funkční
kulturní krajiny
Pozitivní –
zamezí odlivu
obyvatel,
podpoří
udrţitelný
rozvoj území
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Neutrální

Pozitivní
Zatraktivní
krajinu,
podpoří
cestovní
ruch

Neutrální

Pozitivní
Zkvalitní
ţivot
obyvatel a
podpoří
rozvoj
cestovního
ruchu

Ţivotní
prostředí
Pozitivní
sníţení
zátěţe ŢP
podporou
čistších
forem
dopravy
Pozitivní
zkvalitnění
likvidace
odpadních
vod
Pozitivní
Důraz na
principy
ochrany ŢP
a zachování
krajiny i
v extravilánu
obcí ve stavu
co moţná
nejvíc
blízkém
přírodě,
zkvalitnění
ŢP obyvatel
Neutrální

Neutrální

Pozitivní
Podpora
sluţeb bez
pro všechny
bez rozdílu
Pozitivní
důraz na
nediskrimin
aci při
vzdělávání

Pozitivní
Podpora
sluţeb bez
pro všechny
bez rozdílu
Pozitivní
důraz na
nediskrimina
ci při
vzdělávání

Pozitivní
Podpoří vznik
dlouhodobě
udrţitelného
systému péče
Pozitivní
Zlepší
povědomí o
OŢP, podpora
sounáleţitosti
obyvatel
s regionem

Neutrální

Neutrální

Neutrální

Pozitivní
Zlepší
povědomí o
OŢP,
zkvalitnění
infrastruktur
y, sníţení
energetické
náročnosti
budov

Pozitivní
Zlepší
povědomí o
OŢP,
zkvalitnění
infrastruktur
y, sníţení
energetické
náročnosti
budov

1.3.1.
Zlepšení
sluţeb a
nabídky
cestovního
ruchu

Neutrální

Neutrální

Neutrální

1.3.2.
Zkvalitnění
nabídky
společenskýc
ha
kulturních
aktivit

Pozitivní
Podpora
sluţeb bez
pro všechny
bez rozdílu,
podpoření
ţivota
komunity

Pozitivní
Podpora
sluţeb bez
pro všechny
bez rozdílu,
podpoření
ţivota
komunity

Pozitivní
Podpora
udrţitelného
fungování
regionu,
pro nějţ je
cestovní ruch
jednou
z nejvýznamněj
ších oblastí
v rámci
ekonomických
činností
Pozitivní
Zamezí odlivu
obyvatel,
podpoří
udrţitelný
rozvoj území,
cestovní ruch

Pozitivní
Posílení
vztahu
k regionu,
praktičtější
zacílení
vzdělávání,
podpora
rozvoje
mimoškolníh
o vzdělávání
Pozitivní
podpora
rozvoje
cestovního
ruchu

Pozitivní
Podpora
rozvoje
cestovního
ruchu

Neutrální

1.2.1.Zkvalitn
ění sociálních
sluţeb
1.2.2. Zvýšení
úrovně
vzdělanosti

Neutrální

Strategický cíl 2 Udrţení a zlepšení stavu přírodního bohatství a ţivotního prostředí
Neutrální
Neutrální
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
2.1.1.
Zacíleno na
Důraz na
Výchova
Ochrana
ochranu
obnovitelné
obyvatel
ţivotního
ţivotního
zdroje
k ohledupln
prostředí
prostředí a
(energetika), osti k ŢP,
minimalizaci
minimalizaci podpora
zatíţení ŢP,
zatíţení ŢP
alternativníc
obnovitelné
h řešení
zdroje
2.1.2. Šetrné
vyuţívání
přírodního
bohatství a
zachování
krajiny

Neutrální

Neutrální

Pozitivní
Cílí přímo na
udrţitelné
vyuţívání
dostupných
přírodních
zdrojů
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Pozitivní
Výchova
k zodpovědn
osti za
přírodu a
krajinu, kde
ţiji,
udrţitelné

Pozitivní
Koncepční
pohled na
krajinu a
její
vyuţívání

Neutrální

Pozitivní
Zacíleno za
ochranu
ţivotního
prostředí a
minimalizaci
zatíţení ŢP,
obnovitelné
zdroje a
ekovýchovu
Pozitivní
Výchova
k zodpovědn
osti za
přírodu a
krajinu, kde
ţiji,
udrţitelné

vyuţívání
Strategický cíl 3 Zajištění ekonomicky udrţitelného rozvoje regionu
Pozitivní
Pozitivní
Pozitivní
Neutrální
3.1.1.
Podpora
Podpora
Cílem
Podpora
zaměstnano zaměstnanost udrţitelný
drobného,
sti a
i a podnikání rozvoj regionu
malého a
podnikání
pro všechny
středního
pro všechny bez rozdílu
podnikání
bez rozdílu

3.1.2.
Udrţitelná
propagace
regionu

Neutrální

Neutrální

Pozitivní
Zatraktivnění
regionu pro
ţivot obyvatel i
pro
návštěvníky,
podpora
sounáleţitosti s
regionem

Neutrální

vyuţívání
Pozitivní
Inovace,
investice do
nových
technologií
a vybavení

Pozitivní
Rozvoj
místní
marketingov
é značky pro
kvalitní
produkty,
zatraktivněn
í regionu

Pozitivní
Zaměření na
tradiční
odrůdy,
plemena,
podpora
místní
produkce,
důraz na
nezatěţování
ŢP
(např.obaly)
Neutrální

Strategický cíl 4 Prohloubení spolupráce na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni
Pozitivní
Pozitivní
Neutrální
Pozitivní
Neutrální
4.1.1. Posílení Pozitivní
Vybudování
Vybudování
spolupráce na Vybudování Vybudování
komunity v
komunity v
komunity
komunity
místní a
regionu
regionu
v regionu,
v regionu,
regionální
kvalitních
participace
úrovni
vztahů mezi
obyvatel na
aktéry a tím
dění v obci,
posílení
regionu
regionu a jeho
fungování
4.1.2. Posílení
spolupráce na
národní a
mezinárodní
úrovni

Pozitivní
Přenos
zkušeností
ze zahraničí
a okolních
regionů ve
všech
oblastech

Pozitivní
Přenos
zkušeností ze
zahraničí a
okolních
regionů ve
všech
oblastech

Pozitivní
Vybudování
fungujícího
otevřeného
regionu
s vazbami na
okolní regiony
a země
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Neutrální

Pozitivní
Rozšíření
vazeb a
spolupráce

Neutrální

4

Implementační část

4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury a komunikace MAS
Organizační schéma MAS Ekoregion Úhlava :

OBCE

Vedoucí
zaměstnanec
SCLLD

PODNIKATELÉ
AKTIVNÍ OBČANÉ

NNO

PROGRAMOVÝ
VÝBOR

VÝBĚROVÁ
KOMISE

VALNÉ SHROMÁŢDĚNÍ ČLENŮ

KONTROLNÍ KOMISE

Legenda:
Valné shromáţdění členů volí orgány místní akční skupiny (MAS)

;

Kontrolní komise dohlíţí na činnost orgánů MAS. Programový výbor
schvaluje doporučení výběrové komise.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD informuje orgány MAS a
veřejnost a dohlíţí na realizaci SCLLD
Programový výboj jmenuje manaţera
Veřejnost předkládá projekty, které hodnotí výběrová komise a výběr
kontroluje Programový výbor

Poznámka:

Programový výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda
je statutárním zástupcem MAS.
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4.1.1 Popis struktury MAS a rozdělení odpovědnosti
Valné shromáţdění členů
Valné shromáţdění členů je nejvyšším orgánem MAS. Členem Valného shromáţdění je
kaţdý člen spolku. Členové spolku, kteří jsou právnickými osobami, vykonávají svá práva
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo osobou k tomu pověřenou na základě plné
moci. Veřejný sektor ani ţádná ze zájmových skupin nepředstavuje více neţ 49% hlasovacích
práv. Valné shromáţdění členů svolává předseda nejméně jednou ročně.
Valné shromáţdění členů rozhoduje o nejdůleţitějších otázkách spolku tím, ţe zejména:
- schvaluje jednací řád, organizační řád a další vnitřní předpisy spolku,
- přijímá základní programové dokumenty spolku (např. SCLLD) a kontroluje jejich
plnění,
- odpovídá za provádění SCLLD v území MAS
- schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období,
- schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu kontrolní komise,
- schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku spolku, rozhoduje o pouţití
volných finančních prostředků, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření
MAS,
- zodpovídá za distribuci veřejných prostředků
- určuje pravomoci a působnost orgánů MAS a stanovuje jejich způsob jednání,
určuje způsob volby a odvolávání členů orgánů spolku,
- ze svých členů volí a odvolává Programový výbor, Výběrovou komisi a Kontrolní
komisi,
- rozhoduje o změně stanov spolku,
- rozhoduje o zániku Spolku, jeho zrušení, sloučení nebo rozdělení,
- rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku,
- rozhoduje o účasti spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí do
nich své zástupce,
- stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků
- schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména hodnotící kritéria.
Při hlasování na Valném shromáţdění členů má kaţdý člen jeden hlas. Valné shromáţdění
členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, avšak rozhoduje-li o odvolání proti
rozhodnutí Programového Výboru, o změně stanov, o zániku spolku, o majetkovém
vypořádání v případě zániku spolku, o volbě a odvolání Programového výboru a Kontrolní
komise nebo jejich členů, je nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů. Valné
shromáţdění můţe v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z prodlení,
schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam, a to
výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).
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Programový výbor
Programový výbor je volen Valným shromáţděním členů na období čtyř let a je řídícím a
rozhodovacím orgánem spolku, který řídí činnost spolku v období mezi konáním Valných
shromáţdění členů a odpovídá Valnému shromáţdění členů za plnění účelu spolku.
Opakované zvolení do Programového výboru je moţné.
Programový výbor má 7 členů. Veřejný sektor ani ţádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více neţ 49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vţdy náleţí více neţ 50% hlasovacích
práv. Členy spolku, kteří jsou právnickou osobou, zastupuje na jednání Programového výboru
statutární orgán nebo jiná osoba k tomu zmocněná na základě plné moci.
Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu
právního předpisu upravujícího ţivnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí
tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
Jednání Programového výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
Do působnosti Programového výboru zejména patří:
- podávání informací o činnosti spolku členům a veřejnosti,
- zajištění vedení účetnictví, evidence a archivace veškerých písemností spolku,
- sestavování návrhu rozpočtu a návrhu roční účetní uzávěrky spolku,
- zpracovávání zpráv o činnosti spolku,
- zřizování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin,
- organizace prací v případě zániku spolku,
- výklad stanov spolku,
- rozhodování o přijetí nového člena,
- rozhodování o vyloučení člena,
- volba a odvolávání předsedy a místopředsedy ze svých členů,
- schvaluje zaloţení a ukončení pracovněprávního vztahu s manaţerem MAS jako
vedoucím zaměstnancem pro realizaci rozvojové strategie,
- plnění usnesení Valného shromáţdění členů,
- koordinace činností při tvorbě a realizaci SCLLD, jednotlivých projektů a aktivit
spolku,
- sledování a vyhodnocování SCLLD, jednotlivých projektů a aktivit spolku,
- realizace spolupráce s tuzemskými i zahraničními subjekty,
- rozhodování o nákupu, prodeji nebo jiném nakládání s majetkem podléhajícím
evidenci v katastru nemovitostí nebo jiném obdobném veřejném rejstříku,
- schvaluje výzvy k podávání ţádostí o dotaci,
- schvaluje výběr projektů k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na
základě návrhu výběrové komise.
Programový výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny členů, kdy platí, ţe je
zachován odpovídající poměr veřejného sektoru a zájmových skupin. Programový výbor se
usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Kaţdý člen Programového výboru má jeden
hlas.
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Programový výbor můţe v odůvodněných případech, zejména pokud hrozí nebezpečí z
prodlení, schvalovat usnesení i mimo své řádné jednání prostřednictvím hlasování per rollam,
a to výhradně prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mail).
Předseda
Statutárním orgánem spolku je předseda. Za spolek jedná předseda samostatně. Předsedu volí
a odvolává Programový výbor ze svého středu. Předseda věcně, organizačně a administrativně
zajišťuje průběh a řídí jednání Programového výboru a Valného shromáţdění členů.
Předseda odpovídá Programovému výboru za věcné, organizační, administrativní a finanční
vedení činnosti spolku a naplňování jeho účelu. Předseda za tím účelem spolupracuje
s Vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a dalšími zaměstnanci spolku.
Místopředseda plní v plném rozsahu funkci předsedy v jeho nepřítomnosti na základě plné
moci.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je volena Valným shromáţděním členů na období čtyř let. Na své ustavující
schůzi volí předsedu kontrolní komise. Kontrolní komise je tříčlenná . Je-li členem kontrolní
komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání její statutární orgán nebo jiná osoba na
základě plné moci. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
Kontrolní komise i její jednotliví členové mají právo nahlíţet do všech písemností spolku a
účastnit se jednání zástupců spolku se třetími osobami. Za svou činnost komise odpovídá
Valnému shromáţdění členů.
Komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Komise rozhoduje
většinou hlasů. Kaţdý člen má 1 hlas.
Komise předkládá nejméně 1x ročně zprávu valnému shromáţdění o provedené kontrolní
činnosti.
Kontrolní komise:
- projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
- dohlíţí na to, ţe spolek vykonává svou činnost, zejména co do administrace
finančních prostředků, v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a
schválenou SCLLD,
- kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodrţování, včetně vyřizování
odvolání ţadatelů vůči rozhodnutí Programového výboru o podpoře,
- zodpovídá za hodnocení a monitoring SCLLD,
- sleduje a kontroluje veškeré činnosti spolku zejména s důrazem na hospodaření,
účelné vynakládání prostředků, ochranu a vyuţití majetku ve vlastnictví spolku,
- projednává stíţnosti členů,
- vyţaduje-li to naléhavý zájem spolku, svolává Valné shromáţdění členů nebo
jednání Programového výboru.
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Předseda kontrolní komise má právo účastnit se zasedání Programového výboru s hlasem
poradním.
Výběrová komise
Členy výběrové komise volí Valné shromáţdění členů ze členů spolku. Je-li členem výběrové
komise právnická osoba, zastupuje ji na jednání její statutární orgán nebo jiná osoba na
základě plné moci. Výběrová komise má 5 členů. Mandát člena výběrové komise je 1 rok od
zvolení. Opakované zvolení je moţné.
Kaţdý člen má 1 hlas. Veřejný sektor ani ţádná ze zájmových skupin nepředstavuje více neţ
49% hlasovacích práv. Soukromému sektoru vţdy náleţí více neţ 50% hlasovacích práv.
Komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání. Komise je
usnášeníschopná za přítomnosti nejméně poloviny svých členů, je-li současně zachován
odpovídající poměr hlasovacích práv. Komise rozhoduje většinou hlasů.
Komise rozhoduje o předvýběru projektů na základě kritérií schválených Valným
shromáţděním členů a navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a
cílů SCLLD.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD vybírá Programový výbor. Na základě jeho
výběru uzavře předseda spolku s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD pracovní
smlouvu. Ten odpovídá za plnění stanovených úkolů předsedovi, přitom úzce spolupracuje s
Programovým výborem a jeho jednotlivými členy.
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajišťuje pro spolek:
- z pověření Programového výboru koordinaci činností při tvorbě a kaţdodenní
implementaci SCLLD,
- sledování a vyhodnocování postupu realizace SCLLD a realizace jednotlivých
projektů,
- komunikaci mezi Programovým výborem a veřejností,
- z pověření předsedy organizaci a svolávání schůzek Programového výboru a
Valného shromáţdění členů včetně přípravy podkladů pro jednání,
- spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními subjekty.
- zástupnost s manaţery jednotlivých programových rámců
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajišťuje vůči veřejnosti:
- srozumitelné informování veřejnosti o SCLLD
- maximální zapojení místních subjektů do přípravy a realizace SCLLD,
- vyhledávání inovativních projektů – nápadů a jejich zařazování do realizace
SCLLD,
- pomoc se zpracováním ţádostí,
- soulad předkládaných projektů se SCLLD.
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Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD rovněţ zajišťuje administrativní práce, případně
správu internetových stránek, apod. Řídí další zaměstnance spolku, stanovuje rozsah jejich
práv a povinností v rámci jejich pracovně-právního poměru.
Manaţeři jednotlivých programových rámců
Pro kaţdý programový rámec je určen manaţer, který je zodpovědný za asistenci konečným
ţadatelům do daného programového rámce v rozsahu příprava – realizace – udrţitelnost
projektu. Tyto funkce mohou být kumulovány v jedné nebo více osobách.
Zájmové skupiny
V rámci tvorby SCLLD byly v členské základně identifikovány tyto zájmové skupiny:
1) Cestovní ruch – zastoupená 5 členy MAS
2) Krajina a příroda – zastoupena 5 členy MAS
3) Sociální oblast a školství – zastoupena 4 členy MAS
4) Rozvoj obcí – zastoupena 4 členy MAS
5) Podnikání – zastoupena 5 členy MAS

4.2 Transparentnost postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr
projektů, zamezení střetu zájmů
4.2.1 Výzvy k předkládání projektů
SCLLD bude zveřejněna na internetových stránkách www.ekoregion–uhlava.cz. Výzva
k předkládání projektů bude vyhlášena nejméně jednou za rok. Zveřejnění výzvy
k předkládání projektů zajistí vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. Výzva bude
připravena ve struktuře a s náleţitostmi odpovídajícími Metodickému pokynu pro vyuţití
integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 a následně bude předloţena ke
kontrole jednotlivým řídícím orgánům relevantních operačních programů (IROP, OPZ) a
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (PRV). Časový harmonogram výzvy MAS a
administrace ţádostí o podporu bude určen na základě poţadavků jednotlivých řídících
orgánů.
Po schválení bude výzva zveřejněna:
a.
b.
c.
d.

v regionálním tisku,
na úředních deskách obecních úřadů,
na internetových stránkách (www.ekoregion-uhlava.cz),
v informačním zpravodaji

Ke kaţdé výzvě bude uspořádán informační seminář pro ţadatele, na kterém budou ţadatelé
seznámeni s obsahem výzvy, podporovanými aktivitami, poţadovanými dokumenty
k jednotlivým typům projektů, s poţadavky na zadávací řízení během realizace projektů,
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případnými omezeními výzvy apod. Součástí semináře bude také představení elektronických
systémů pro podávání ţádostí o dotaci (MS2014+, ISKP14+, IS SZIF).
Všichni zájemci o podrobnější informace budou moci své záměry osobně konzultovat
s pracovníky MAS v kanceláři MAS v pravidelných konzultačních hodinách a na základě
osobní dohody i mimo konzultační hodiny a mimo kancelář. Všem ţadatelům bude
prostřednictvím MAS zajištěna dostatečná informační i poradenská podpora.
Osobní konzultace budou otevřeny všem zájemcům – potenciálním ţadatelům a o všech bude
proveden písemný záznam, který bude obsahovat identifikaci ţadatele, obsah, datum a čas
uskutečnění konzultace. Bude tak zajištěna jasná evidence provedených konzultací pro
případnou budoucí kontrolu, vyhodnocování jejich efektivnosti apod. O moţnosti provedení
osobní konzultace svého projektového záměru budou ţadatelé informováni spolu
s vyhlášenou výzvou a ve všech informačních materiálech.

4.2.2 Přijímání, výběr a administrace projektů
Ţádosti budou přijímány prostřednictvím MS2014+ (respektive ISKP14+) a IS SZIF. Vedoucí
zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s manaţerem příslušného programového
rámce provede základní administrativní kontrolu (hodnocení formálních náleţitostí a
přijatelnosti). Pokud ţádost nesplní poţadavky základní administrativní kontroly, vyzve MAS
ţadatele k nápravě nedostatků ve lhůtě 10 pracovních dnů a v případě, ţe nedostatky nebudou
ve stanovené lhůtě odstraněny, ukončí MAS administraci ţádosti z důvodu nesplnění
podmínek administrativní kontroly. O splnění / nesplnění podmínek základní administrativní
kontroly a o případném ukončení administrace ţádosti rozhoduje na základě zprávy
vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD Výběrová komise. O ukončení administrace
ţádosti a jeho důvodech bude ţadatel informován.
U ţádostí, které splní poţadavky základní administrativní kontroly provede Výběrová komise
věcné hodnocení podle hodnotících (preferenčních) kritérií. Na základě bodového hodnocení
stanoví Výběrová komise pořadí projektů podle jejich přínosů k plnění záměrů a cílů SCLLD
a podle jejich souladu s příslušným operačním programem a provede výběr projektů.
Rozhodnutí Výběrové komise po skončení výběru projedná Programový výbor, který
upozorní komisi na případné nedostatky nebo výběr potvrdí. O potvrzeném rozhodnutí
Výběrové komise budou ţadatelé, jejichţ ţádosti byly věcně hodnoceny, informováni a bude
zveřejněno na internetových stránkách MAS.
O pravidlech hodnocení a preferenčních kritériích bude Výběrová komise řádně poučena a
proškolena vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD před kaţdým svým jednáním.
Kaţdý projekt budou hodnotit vţdy alespoň dva hodnotitelé, kteří své hodnocení představí na
společném jednání všech členů Výběrové komise. Na tomto jednání můţe být hodnocení
upraveno nebo potvrzeno. Ţádný z členů Výběrové komise nemůţe hodnotit ţádost
předkládanou jím samým nebo osobou jemu blízkou. Před kaţdým zahájením základní
administrativní kontroly ţádostí předloţených ve výzvě MAS budou všichni členové
Výběrové komise seznámeni s přehledem podaných ţádostí v rozsahu identifikace ţadatele a
název projektu. Na základě tohoto přehledu prohlásí členové Výběrové komise svoji
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ne/podjatost ve vztahu k ţádostem podaným v dané výzvě MAS. Z jednání výběrové komise
bude pořízen zápis, který bude obsahovat jako přílohu zprávu komise o provedeném výběru
projektů a prohlášení o ne/podjatosti členů komise.
Konečný ţadatel, jehoţ ţádost byla vyřazena na základě administrativní kontroly MAS, má
moţnost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl nebo mohl dozvědět o
tomto faktu, podat ţádost o přezkoumání postupu Výběrové komise. O této ţádosti rozhoduje
a přezkoumání rozhodnutí o ukončení administrace ţádosti o dotaci provádí Programový
výbor v takové lhůtě, aby v případě kladného vyřízení mohla být ţádost řádně věcně
hodnocena. Konečný ţadatel má moţnost se tohoto jednání Programového výboru účastnit.

4.2.3. Postupy MAS v době realizace a udrţitelnosti projektů
Na administraci realizace projektů se přiměřeně pouţijí ustanovení pravidel IROP, OPZ a
PRV. Po celou dobu realizace projektů bude konečným ţadatelům/příjemcům manaţery
jednotlivých programových rámců poskytován konzultační servis a MAS jim bude poskytovat
potřebnou součinnost při komunikaci s řídícími orgány jednotlivých operačních programů. O
všech takových krocích včetně konzultací bude pořízen záznam s údajem data, místa a obsahu
do evidenční sloţky projektu.
Popis kontrolních postupů
Vlastní průběh realizace projektů bude ze strany MAS kontrolován Kontrolní komisí a to
minimálně jednou kontrolou v průběhu projektu, jednou kontrolou před podáním ţádosti o
proplacení a jednou kontrolou v době udrţitelnosti projektu. Podklady pro jednotlivé kontroly
bude zajišťovat manaţer programového rámce SCLLD v součinnosti s příjemci podpory.
Všechny kontroly na místě realizace projektů budou předem ohlášeny jednotlivým
příjemcům. Harmonogram kontrol a jeho plnění bude zajišťovat manaţer v součinnosti
s administrativním pracovníkem. O provedených kontrolách budou Kontrolní komisí
zpracovány zprávy, které budou předloţeny Programovému výboru a následně archivovány
v evidenčních sloţkách jednotlivých projektů.
Kontrolní činnost Kontrolní komise bude zaměřena zejména na:
- dodrţení podmínek přidělené dotace
- soulad průběhu realizace projektu s předloţenou a schválenou ţádostí
- efektivní hospodaření s poskytnutými prostředky
- transparentní financování a správnost účetních postupů
- plnění monitorovacích indikátorů projektu
- dodrţování pravidel publicity programu
Postupy pro kontrolu činnosti orgánů a pracovníků MAS jsou popsány výše v této kapitole a
v kapitole „Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS“.
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Hlášení změn
Kaţdou změnu oproti schválené ţádosti o podporu bude mít příjemce povinnost hlásit formou
změnového hlášení. Změny v době realizace projektu a v době udrţitelnosti bude MAS
evidovat a sledovat z pohledu souladu se SCLLD a s příslušným operačním programem.
V případě zjištění nesouladu upozorní na tento fakt příjemce a vyzve ho k nápravě. Pokud
k nápravě nedojde bude MAS postupovat podle příslušných ustanovení pravidel operačních
programů.
Vedení sloţek projektů
Ke kaţdému projektu bude zřízena evidenční sloţka projektu, jejíţ titulní strana bude zřetelně
označena názvem projektu a bude obsahovat základní údaje o projektu. Dokumenty, jejichţ
originál obdrţí pouze konečný příjemce, budou archivovány v prosté kopii v evidenční sloţce
projektu.
Archivace dokumentů
Archivace veškeré dokumentace týkající se jak realizace SCLLD (zprávy o výběru projektů,
zápisy z jednání Výběrové komise, Programového výboru, Kontrolní komise a další
související dokumenty) tak i jednotlivých projektů konečných ţadatelů bude prováděna
v oddělených sloţkách. Elektronické materiály budou přehledně archivovány v počítači
manaţera SCLLD a bude pravidelně prováděno jejich zálohování na samostatný datový nosič.
Archiv bude fyzicky uloţen v kanceláři MAS.

4.3 Popis animačních aktivit
MAS Ekoregion Úhlava bude prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťovat kromě
administrace projektů konečných ţadatelů a činností spojených s vyhlašováním výzev
k předkládání ţádostí o dotaci, jeţ jsou popsány v kapitole 7.2., následující animační činnosti
s vyuţitím níţe uvedených nástrojů:
Propagace SCLLD a činnosti MAS
- internetové stránky www.ekoregion-uhlava.cz
- elektronický a tištěný zpravodaj zveřejněný na internetových stránkách MAS,
distribuovaný na e-mailový kontaktář MAS a v tištěné podobě k dispozici na
veřejných místech (obecní úřady, pošty, obchody,...)
- tiskové zprávy v místních periodicích (např. zpravodaje obcí v územní
působnosti MAS)
Informovaní o průběhu realizace CSLLD
- internetové stránky www.ekoregion-uhlava.cz
- výroční zpráva MAS
- veřejná jednání orgánů MAS
- tiskové zprávy v místních periodicích
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Konzultační podpora při přípravě a realizaci projektů
- pravidelné sledování zásobníku projektů a oslovování potenciálních ţadatelů
- konzultace přípravných prací pro projektové záměry dle poţadavků
jednotlivých operačních programů (stavebně technická projektová příprava,
různé reţimy zadávacích řízení, metodická pomoc při administraci projektů,
pravidla publicity,...)
- propojování potenciálních ţadatelů vedoucí k vytváření synergických efektů
při realizaci projektů a další koordinace místních aktérů směřující k naplňování
cílů SCLLD
- zprostředkování komunikace s řídícími orgány při přípravě projektových
záměrů
Součástí animačních aktivit bude také podpora poskytovaná školským zařízením v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční
spolupráce
Téma spolupráce je obsaţeno v jednom ze strategických cílů této SCLLD. Ekoregion Úhlava
ho vnímá jako důleţité jiţ od svého vzniku v letech 2003 – 2005. Bylo průřezovým tématem
Strategického plánu LEADER pro období 2007 – 2013. MAS bude při realizaci SCLLD
navazovat na aktivity započaté v těchto obdobích a dále je rozvíjet.
MAS Ekoregion Úhlava dlouhodobě spolupracuje s dalšími místními akčními skupinami
v České republice a zejména v Plzeňském kraji. V programovém období 2007 – 2013
realizovala MAS projekt národní spolupráce s MAS Vltava a MAS Luţnice. Spolupráce byla
zaměřena na rozvoj marketingové značky, značení a propagaci místních výrobků. Vzhledem
k tomu, ţe území, kde Ekoregion Úhlava působí, je, zejména ve své jiţní části (oblast
ţeleznorudska), regionem se silným potenciálem pro cestovní ruch, předpokládá MAS další
spolupráci s obdobně zaměřenými regiony i v dalších letech. Pro další moţnou spolupráci na
národní úrovni jsou ovšem identifikovány i jiné oblasti jako například problematika
pozemkových úprav. V této oblasti probíhají předběţná jednání s dalšími MAS v Plzeňském
kraji. Obecně lze říci, ţe MAS Ekoregion Úhlava je připravena spolupracovat s dalšími MAS
v ČR v jakékoliv oblasti, která by naplňovala cíle této SCLLD. K rozšiřování moţností
spolupráce na národní úrovni MAS vyuţívá také setkávání s dalšími MAS v rámci NS MAS
ČR a také při dalších příleţitostech, jako je výstava Země ţivitelka, Národní konference
Venkov a další.
K pravidelné výměně zkušeností dochází také na úrovni Krajského sdruţení MAS Plzeňského
kraje jehoţ jednání se MAS Ekoregion Úhlava pravidelně účastní a na úrovni Národní stálé
konference v níţ MAS Ekoregion Úhlava zastupuje právě zmíněné Krajské sdruţení MAS
Plzeňského kraje, jehoţ prostřednictvím probíhá také úzká spolupráce se Spolkem pro obnovu
venkova Plzeňského kraje. Tato spolupráce se projevila například při pořádání Národní
konference Venkov 2014.
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Mezinárodní spolupráce je vzhledem k poloze MAS Ekoregion Úhlava zaměřena zejména na
sousední Bavorsko, jmenovitě na LAG Landkreis Cham s níţ Ekoregion Úhlava realizovala
projekt spolupráce zaměřený na prezentaci kulturního dědictví v rámci PRV 2017 – 2013. Při
tvorbě SCLLD proběhla jednání se zástupci LAG Landkreis Cham o moţnostech další
spolupráce v období 2014 – 2020. O její konkrétní podobě bude jednáno po zahájení realizace
SCLLD.
Významným prvkem je přeshraniční spolupráce na úrovni akčního sdruţení Královský hvozd
s nímţ MAS úzce spolupracuje. Vznik akčního sdruţení inicioval v roce 2000 přednosta
okresního úřadu v Chamu Theo Zellner. Je zde sdruţeno šest českých (později sedm, s
přistoupením města Janovice) a pět sousedících bavorských obcí. České obce jsou sdruţené
do tzv. Mikroregionu Úhlava. Akční sdruţení má vypracovanou společnou koncepci rozvoje,
na jejímţ základě zástupci samosprávy členských obcí ve spolupráci se sdruţeními,
neziskovými organizacemi a dalšími subjekty postupně realizují jednotlivé projekty a aktivity
směřující k podpoře a rozvoji regionu Královský hvozd. Příkladem této spolupráce je
například projekt realizovaný v rámci Dispozičního fondu operačního programu Cíl 3 ČR –
Bavorsko jehoţ nositelem na české straně byla MAS Ekoregion Úhlava a jenţ byl zaměřen na
podporu infrastruktury turistického ruchu v regionu Královského hvozdu. Spolupráce na
úrovni přeshraničního akčního sdruţení Královský hvozd bude pokračovat i v dalších letech.

4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci)
Na úrovni realizace jednotlivých programových rámců bude MAS Ekoregion Úhlava provádět
monitoring a evaluaci plnění cílů strategie v souladu s Metodickým pokynem pro vyuţití
integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 prostřednictvím jednotného
monitorovacího systému MS2014+. Předmětem monitoringu budou indikátory vybrané z Národního
číselníku indikátorů 2014 -2020, jejichţ naplňování bude sledováno jak na úrovni jednotlivých
projektů konečných ţadatelů, tak i na úrovni SCLLD. Na základě získaných dat bude manaţer SCLLD
s půlroční frekvencí zpracovávat a Programový výbor schvalovat Zprávu o plnění integrované
strategie CLLD, na jejímţ základě budou navrhovány případné změny SCLLD.
Implementace procesů nastavených v této SCLLD bude pravidelně podrobována vyhodnocování.
K tomuto vyhodnocování bude pouţito metodiky, která vznikla na základě výzkumného projektu
Centra pro komunitní práci západní Čechy „Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních
akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR“. Na základě výzkumu byl vytvořen
systém otázek, které v souhrnu zjišťují, zda práce MAS naplňuje následující teze:
1) MAS kvalifikovaně identifikuje problémy a moţnosti území, ve kterém působí a na základě
jejich vyhodnocení stanovuje strategii rozvoje tohoto území.
2) MAS při své činnosti vhodně pracuje s potenciálem, který se v území nabízí a projekty
vybrané v rámci realizace SPL přispívají k rozvoji tohoto potenciálu
3) Aktivity MAS probíhají v kooperaci všech místních aktérů na základě principů partnerství.
MAS informuje o své činnosti a o dění v území, ve kterém působí. Je buditelem
společenského a kulturního ţivota regionu.
4) MAS získává a přenáší zkušenosti s prací ve venkovském prostoru a to na regionální, národní i
mezinárodní úrovni.
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Vyhodnocování činnosti MAS bude tímto způsobem prováděno jednou za kalendářní rok a jeho
výsledky budou představeny široké veřejnosti a projednány v rámci jednání Valného shromáţdění
členů. Poté budou odpovídajícím způsobem zohledněny v další činnosti MAS.
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Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce
Financování podle specifických cílů opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD

rok 2016

1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)

Identifikace programu
Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV
7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Z toho podpora

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Příspěvek
Unie

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Z toho vlastní zdroje příjemce

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

Národní soukromé
zdroje
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2017
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2

7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3

OPZ

2

3

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

1.2.
0,000
2.1.
0,000
2.1.
0,000
2.4.
0,000
4.1.1.
0,000
4.3.2.
0,000
8.6.1.
0,000
4.3.1.
0,000
6.4.
0,000
19 LEADER
0,000
2.3.
1 500,000
2.3.

115,000

Příspěvek
Unie

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)

Národní soukromé
zdroje

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 125,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
375,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

97,750

11,500

5,750

0,000

0,000

2

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2018
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV

IROP
IROP
IROP
IROP

1
2
2
2

7c
9a
9a
10

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.

2 000,000
1 052,632
526,316
2 105,264

1 900,000
1 000,000
500,000
2 000,000

0,000
0,000
0,000
0,000

100,000
52,632
0,000
105,264

0,000
0,000
26 316,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

PRV
PRV
PRV
PRV
PRV

2
2
2
2
6

2A
2C
2C
2A
6A

4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.

4 000,000
6 666,667
4 000,000
4 000,000
4 444,445

1 500,000
4 500,000
1 500,000
3 000,000
1 500,000

500,000
1 500,000
500,000
1 000,000
500,000

0,000
666,667
2 000,000
0,000
0,000

2 000,000
0,000
0,000
0,000
2 444,445

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

PRV
OPZ

6
2

6B
3

19 LEADER
0,000
2.3.
1 500,000

0,000
1 125,000

0,000
375,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

OPZ

2

3

97,750

11,500

5,750

0,000

0,000

2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

115,000

Příspěvek
Unie

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)

Národní soukromé
zdroje

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

3

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2019
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV

7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

1 052,632
526,316
526,316
1 052,632
1 000,000
2 222,223
0,000
1 000,000
1 111,112
0,000
1 500,000
115,000

Příspěvek
Unie

1 000,000
500,000
500,000
1 000,000
375,000
1 500,000
0,000
750,000
375,000
0,000
1 125,000
97,750

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
125,000
500,000
0,000
250,000
125,000
0,000
375,000
11,500

52,632
26,316
0,000
52,632
0,000
222,223
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,750

Národní soukromé
zdroje

0,000
0,000
26,316
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
611,112
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2020
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu
Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

IROP
IROP
IROP

1
2
2

7c
9a
9a

1.2.
2.1.
2.1.

1 052,632
526,316
210,527

1 000,000
500,000
200,000

0,000
0,000
0,000

52,632
26,316
0,000

0,000
0,000
10,527

0,000
0,000
0,000

IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

2
2
2
2
2
6
6
2
2

10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

1 052,632
1 000,000
1 111,112
0,000
1 000,000
1 111,112
842,730
1 500,000
115,000

1 000,000
375,000
750,000
0,000
750,000
375,000
505,638
1 125,000
97,750

0,000
125,000
250,000
0,000
250,000
125,000
168,546
375,000
11,500

52,632
0,000
111,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,750

0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
611,112
168,546
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Příspěvek
Unie

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)

Národní soukromé
zdroje

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

5

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2021
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu
Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV
7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)
1 057,895
1 052,632
0,000
1 073,685
1 000,000
1 111,112
0,000
1 260,750
1 111,112
0,000
1 500,000
115,000

Příspěvek
Unie

1 005,000
100,000
0,000
1 020,000
375,000
750,000
0,000
945,563
375,000
0,000
1 125,000
97,750

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
125,000
250,000
0,000
315,187
125,000
0,000
375,000
11,500

52,895
52,632
0,000
53,685
0,000
111,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,750

Národní soukromé
zdroje

0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
611,112
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

6

Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2022
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV
7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)
1 078,948
526,316
0,000
1 094,737
1 000,000
1 111,112
0,000
0,000
1 111,112
0,000
1 200,000
115,000

Příspěvek
Unie

1 025,000
500,000
0,000
1 040,000
375,000
750,000
0,000
0,000
375,000
0,000
1 020,000
97,750

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
125,000
250,000
0,000
0,000
125,000
0,000
1 180,000
11,500

53,948
26,316
0,000
54,737
0,000
111,112
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,750

Národní soukromé
zdroje

0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
0,000
0,000
0,000
611,112
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

rok 2023
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV
7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)
915,790
0,000
0,000
989,474
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
110,000

Příspěvek
Unie

870,000
0,000
0,000
940,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
425,000
93,500

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
75,000
11,000

45,790
0,000
0,000
49,440
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,500

Národní soukromé
zdroje

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Specifický cíl SCLLD
1.1.1.
1.2.1.
1.2.2.
3.1.1.
2.1.2.
3.1.1.
4.1.2.
1.2.1.
3.1.1.

Celé období realizace
Plán financování (způsobilé výdaje tis. Kč)
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce

Identifikace programu

Opatření
CLLD

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

Program

Prioritní
osa OP /
Priorita
Unie

IROP
IROP
IROP
IROP
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
PRV
OPZ
OPZ

1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
/ Prioritní Operace
oblast
PRV
7c
9a
9a
10
2A
2C
2C
2A
6A
6B
3
3

1.2.
2.1.
2.1.
2.4.
4.1.1.
4.3.2.
8.6.1.
4.3.1.
6.4.
19 LEADER
2.3.
2.3.

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)
7 157,897
3 684,212
1 263,159
7 368,424
8 000,000
12 222,226
4 000,000
7 260,750
8 888,893
1 685,461
9 200,000
800,000

Příspěvek
Unie

6 800,000
3 500,000
1 200,000
7 000,000
3 000,000
8 250,000
1 500,000
5 445,563
3 000,000
1 011,276
7 070,000
680,000

Národní
Národní
veřejné zdroje
veřejné zdroje
(kraj, obec,
(SR, SF)
jiné)
0,000
0,000
0,000
0,000
1 000,000
2 750,000
500,000
1 815,187
1 000,000
337,092
2 130,000
80,000

357,897
184,212
0,000
368,424
0,000
1 222,226
2 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Národní soukromé
zdroje

0,000
0,000
63,159
0,000
4 000,000
0,000
0,000
0,000
4 888,893
337,093
0,000
40,000

Nezpůsobilé výdaje
(tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

9

Financování podle spec.cílů SCLLD v jedn.letech dle struktury OP
rok 2016

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Prioritní
osa OP /
priorita
Unie
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Investiční Specifický
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
priorita OP cíl OP /
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
/ prioritní Operace způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
oblast
PRV
7c
1.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10
2.4.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.1.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
4.3.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6A
6.4.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2017
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10
2.4.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.1.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
4.3.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6A
6.4.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
1 500,000
1 125,000
375,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2018
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
2 000,000
1 900,000
0,000
100,000
0,000
9a
2.1.
1 052,632
1 000,000
0,000
52,632
0,000
9a
2.1.
526,316
500,000
0,000
0,000
26 316,000
10
2.4.
2 105,264
2 000,000
0,000
105,264
0,000
2A
4.1.1.
4 000,000
1 500,000
500,000
0,000
2 000,000
2C
4.3.2.
6 666,667
4 500,000
1 500,000
666,667
0,000
2C
8.6.1.
4 000,000
1 500,000
500,000
2 000,000
0,000
2A
4.3.1.
4 000,000
3 000,000
1 000,000
0,000
0,000
6A
6.4.
4 444,445
1 500,000
500,000
0,000
2 444,445
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
1 500,000
1 125,000
375,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2019
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
1 052,632
1 000,000
0,000
52,632
0,000
9a
2.1.
526,316
500,000
0,000
26,316
0,000
9a
2.1.
526,316
500,000
0,000
0,000
26,316
10
2.4.
1 052,632
1 000,000
0,000
52,632
0,000
2A
4.1.1.
1 000,000
375,000
125,000
0,000
500,000
2C
4.3.2.
2 222,223
1 500,000
500,000
222,223
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
1 000,000
750,000
250,000
0,000
0,000
6A
6.4.
1 111,112
375,000
125,000
0,000
611,112
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
1 500,000
1 125,000
375,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2020
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
1 052,632
1 000,000
0,000
52,632
0,000
9a
2.1.
526,316
500,000
0,000
26,316
0,000
9a
2.1.
210,527
200,000
0,000
0,000
10,527
10
2.4.
1 052,632
1 000,000
0,000
52,632
0,000
2A
4.1.1.
1 000,000
375,000
125,000
0,000
500,000
2C
4.3.2.
1 111,112
750,000
250,000
111,112
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
1 000,000
750,000
250,000
0,000
0,000
6A
6.4.
1 111,112
375,000
125,000
0,000
611,112
6B
19 LEADER
842,730
505,638
168,546
0,000
168,546
3
2.3.
1 500,000
1 125,000
375,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2021
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
1 057,895
1 005,000
0,000
52,895
0,000
9a
2.1.
1 052,632
100,000
0,000
52,632
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10
2.4.
1 073,685
1 020,000
0,000
53,685
0,000
2A
4.1.1.
1 000,000
375,000
125,000
0,000
500,000
2C
4.3.2.
1 111,112
750,000
250,000
111,112
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
1 260,750
945,563
315,187
0,000
0,000
6A
6.4.
1 111,112
375,000
125,000
0,000
611,112
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
1 500,000
1 125,000
375,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2022
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
1 078,948
1 025,000
0,000
53,948
0,000
9a
2.1.
526,316
500,000
0,000
26,316
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10
2.4.
1 094,737
1 040,000
0,000
54,737
0,000
2A
4.1.1.
1 000,000
375,000
125,000
0,000
500,000
2C
4.3.2.
1 111,112
750,000
250,000
111,112
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6A
6.4.
1 111,112
375,000
125,000
0,000
611,112
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
1 200,000
1 020,000
1 180,000
0,000
0,000
3
2.3.
115,000
97,750
11,500
5,750
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Programový
rámec

PR IROP

PR PRV

PR ZAM

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

rok 2023
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
915,790
870,000
0,000
45,790
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9a
2.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10
2.4.
989,474
940,000
0,000
49,440
0,000
2A
4.1.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
4.3.2.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2C
8.6.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2A
4.3.1.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6A
6.4.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6B
19 LEADER
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
2.3.
500,000
425,000
75,000
0,000
0,000
3
2.3.
110,000
93,500
11,000
5,500
0,000

Prioritní
osa OP /
priorita
1
2
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2

Celé období realizace
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Celkové
Z toho podpora
Z toho vlastní zdroje příjemce
Investiční Specifický
Národní veřejné Národní veřejné
Národní soukromé
priorita OP cíl OP / způsobilé výdaje
Příspěvek Unie
(CZV)
zdroje
zdroje
zdroje
/ prioritní Operace
7c
1.2.
7 157,897
6 800,000
0,000
357,897
0,000
9a
2.1.
3 684,212
3 500,000
0,000
184,212
0,000
9a
2.1.
1 263,159
1 200,000
0,000
0,000
63,159
10
2.4.
7 368,424
7 000,000
0,000
368,424
0,000
2A
4.1.1.
8 000,000
3 000,000
1 000,000
0,000
4 000,000
2C
4.3.2.
12 222,226
8 250,000
2 750,000
1 222,226
0,000
2C
8.6.1.
4 000,000
1 500,000
500,000
2 000,000
0,000
2A
4.3.1.
7 260,750
5 445,563
1 815,187
0,000
0,000
6A
6.4.
8 888,893
3 000,000
1 000,000
0,000
4 888,893
6B
19 LEADER
1 685,461
1 011,276
337,092
0,000
337,093
3
2.3.
9 200,000
7 070,000
2 130,000
0,000
0,000
3
2.3.
800,000
680,000
80,000
0,000
40,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Nezpůsobilé
výdaje (tis. Kč)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (Celé období realizace)
Identifikace programu
Identifikace indikátorů
Specifický
cíl
SCLLD

1.1.1.

Opatření
SCLLD

1.1.

Program

IROP

Prioritní
osa OP /
priorita
Unie

1

Investiční Specifický
priorita OP cíl OP /
kód
/ prioritní Operace NČI2014+
oblast
PRV

7c

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Typ indikátoru
(výstup /
výsledek)

Výchozí
hodnota

76100

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

Km

Výstup

0

1.1.2014

0,8

31.12.2023

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Realizace

Výstup

0

1.1.2014

2

31.12.2023

%

Výsledek

7

31.12.2011

10

31.12.2023

%

Výsledek

30

31.12.2011

35

31.12.2023

1.2.
76310
75120

1.2.

IROP

2

9a

1.2.2.

3.1.1.

1.4.

2.1.

IROP

IROP

PRV

2

2

2

9a

10

2A

Podíl cyklistiky na přepravních
výkonech
Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní
dopravě

Datum výchozí
Cílová hodnota
hodnoty

Datum cílové
hodnoty

Milník
31.12.2018
(je-li ŘO
vyžadován)

Hodnoty MAS přebírá z programového
dokumentu IROP.

Počet podpořených bytů pro sociální
bydlení

Bytové
jednotky

Výstup

0

1.1.2014

7

31.12.2023

55310

Nárůst kapacity sociálních bytů

Lůžka

Výsledek

102

1.1.2013

123

31.12.2023

55401

Počet podpořených zázemí pro
služby a sociální práci

Zázemí

Výstup

0

1.1.2014

1

31.12.2023

67510

Kapacita služeb a sociální práce

Klienti

Výsledek

0

1.1.2013

20

31.12.2023

50000

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení

Zařízení

Výstup

0

1.1.2014

5

31.12.2023

50030

Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém

%

Výsledek

5,4

31.12.2013

5

31.12.2023

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Podniky

Výstup

0

1.1.2014

6

31.12.2022

2

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

FTE

Výsledek

0

1.1.2014

3

31.12.2022

1

2

2.1.

2.1.

2.4.

Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty
stanoveny

Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty MAS přebírá z programového
dokumentu IROP.

55301

1.2.1.

1.3.

Hodnoty indikátorů

2

4.1.1.

Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Výchozí hodnota byla stanovena na základě
dotazníkového šetření v obcích. Cílová hodnota
byla stanovena na základě provedeného průzkumu
absorpční kapacity a s ohledem na finanční
alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Výchozí hodnota byla stanovena na základě
vlastního šetření. V regionu není žádné komunitní
centrum, ve kterém by byly poskytovány sociální
služby nebo sociání práce. Cílová hodnota je
stanovena na základě průzkumu absorpční
kapacity území MAS.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty MAS přebírá z programového
dokumentu IROP.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
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93701

2.2.

2.1.2.

2.3.

2.4.

3.1.1.

4.1.2.

1.2.1.

3.1.1.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

OPZ

OPZ

2

2

2

6

6

2

2

2C

2C

2A

6A

6B

3

3

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Podniky

Výstup

0

1.1.2014

7

31.12.2022

2

Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Vzhledem k nemožnosti získat pro území MAS,
které zasahuje pouze částečně do dvou správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, dostatečně
přesné údaje, byla výchozí hodnota stanovena jako
nulová. Cílová hodnota byla stanovena na základě
provedeného průzkumu absorpční kapacity a s
ohledem na finanční alokaci.

4.3.2.
94302

Celková délka lesních cest

Km

Výsledek

0

1.1.2014

8

31.12.2022

2

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Podniky

Výstup

0

1.1.2014

1

31.12.2022

1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

FTE

Výsledek

0

1.1.2014

1

31.12.2022

1

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Podniky

Výstup

0

1.1.2014

6

31.12.2022

3

94301

Celková délka cest zajišťujících
zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny a její
diverzifikaci

Km

Výsledek

0

1.1.2014

2

31.12.2022

0

93701

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Podniky

Výstup

0

1.1.2014

6

31.12.2022

2

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

FTE

Výsledek

0

1.1.2014

1

31.12.2022

0

92501

Celkové veřejné výdaje

EUR

Výstup

0

1.1.2014

49851

31.12.2022

0

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

0

1.1.2014

20

31.12.2023

55102

Počet podpořených komunitních
center

Zařízení

Výstup

0

1.1.2014

2

31.12.2023

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

0

1.1.2014

100

31.12.2023

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

0

1.1.2014

20

31.12.2023

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

0

1.1.2014

100

31.12.2023

8.6.1.

4.3.1.

6.4.

19 LEADER

2.3.

2.3.

Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Vzhledem k nemožnosti získat pro území MAS,
které zasahuje pouze částečně do dvou správních
obvodů obcí s rozšířenou působností, dostatečně
přesné údaje, byla výchozí hodnota stanovena jako
nulová. Cílová hodnota byla stanovena na základě
provedeného průzkumu absorpční kapacity a s
ohledem na finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity a s ohledem na
finanční alokaci.
Hodnoty byly stanoveny na základě předpokládané
finanční alokace.
Hodnota je stanovena na základě osobních
rozhovorů se zástupci subjektů, které plánují
předložit žádost o podporu do výzev MAS.
Hodnota je stanovena na základě provedeného
průzkumu absorpční kapacity, ze kterého vyplývá,
že v území MAS jsou plánovány 2 návazné
projekty na provoz komunitního centra.
Hodnota představuje celkový plánovaný počet
podpořených osob, které vzhledem k cílové
skupině projektů není možno evidovat a počet
osob s bagatelní podporou (projekty zaměřené na
nízkoprahová centra, terénní práci v oblasti
drogové prevence a prostituce, dluhové
poradenství).
Hodnota je stanovena na základě osobních
rozhovorů se zástupci subjektů, které plánují
předložit žádost o podporu do výzev MAS.
Hodnota je stanovena na základě osobních
rozhovorů se zástupci subjektů, které plánují
předložit žádost o podporu do výzev MAS.
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Příloha č. 2 Mapa území a seznam obcí
Mapa území:

Seznam obcí:
1) Bezděkov
2) Čachrov
3) Dešenice
4) Hamry
5) Chudenín
6) Janovice nad Úhlavou
7) Klenová
8) Modrava
9) Nýrsko
10) Prášily
11) Srní
12) Strážov
13) Železná Ruda

1

Příloha č. 3. Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie
Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Ekoregion Úhlava začala na
počátku roku 2013. Od samého počátku byl harmonogram prací a jednotlivé kroky tvorby
strategie plánovány tak, aby bylo možno v maximální možné míře zjistit a zapracovat potřeby
a zájmy všech relevantních skupin obyvatel regionu.
Prvním krokem, který předcházel vlastním pracím na analytické části SCLLD byla
aktualizace SWOT analýzy s širokou veřejností. Toto jednání se konalo 20. června roku 2013.
Výsledky veřejného projednání byly poté ověřovány na základě statistických dat a dalších
otevřených zdrojů a také pomocí vlastního dotazníkového šetření na úrovni místních
samospráv ve všech obcích MAS. Tak byl vypracován první návrh analytické části SCLLD,
který byl prodiskutován v rámci prvního kola jednání pracovních skupin, jež byly tematicky
navrženy podle problémových oblastí určených analýzou. Na podzim roku 2013 tak proběhla
samostatná jednání pracovních skupin Podnikání, Příroda a krajina, Rozvoj obcí, Sociální
oblast a školství a Cestovní ruch. Pozvánky na tato jednání byly zveřejněny na internetových
stránkách MAS, na stránkách jednotlivých obcí v územní působnosti MAS a byly rozeslány
na všechny dostupné relevantní databáze kontaktů v regionu. Na základě výsledků jednání
byla jednak aktualizována analytická část SCLLD a byl také vytvořen první návrh části
strategické.
V létě roku 2014 bylo s pomocí operačního programu Technická pomoc provedeno anketní
šetření s širokou veřejností v jednotlivých obcích MAS, do kterého se zapojilo celkem 524
respondentů. Šetření bylo zaměřeno na spokojenost obyvatel s různými oblastmi života
v regionu a na jejich informovanost o existenci a aktivitách MAS Ekoregion Úhlava.
Informovanost o MAS v šetření potvrdilo 35% respondentů.
Součástí projektu podpořeného z operačního programu Technická pomoc byl rovněž terénní
průzkum potřeb a projektových záměrů zaměřený na místní samosprávy, základní a mateřské
školy, základní umělecké školy, mimoškolní vzdělávací zařízení, místní podnikatele a nestátní
neziskové organizace. Celkem bylo osloveno cca 270 subjektů v regionu. Z těchto
strukturovaných rozhovorů byl posléze vytvořen zásobník projektů a na jeho základě upraven
návrh strategické části SCLLD.
Na podzim roku 2014 se v Nýrsku konala konference informující o dosavadním postupu prací
na SCLLD a v rámci konference proběhlo další kolo jednání pracovních skupin. Výsledkem
jednání byly další úpravy analytické i strategické části SCLLD.
Ve vazbě na podobu strategické části a intervencí, které navrhuje, byl vytvořen návrh části
implementační, jež byl projednáván v rámci programového výboru MAS.
V lednu 2016 se konalo veřejné projednání finančního plánu SCLLD.
Konečná podoba SCLLD byla v závěru příprav zveřejněna k připomínkování širokou
odbornou i laickou veřejností na internetových stránkách MAS Ekoregion Úhlava, a poté byla
v březnu roku 2016 schválena Valným shromážděním členů na veřejném jednání.
1

Na internetových stránkách na tomto odkazu http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcniskupina/strategie-uzemi-2014-2020 jsou k dispozici zápisy z jednání, prezenční listiny,
fotodokumentace, vyhodnocení anketního šetření a zásobník projektů.
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Příloha č. 4. Analýza rizik
Cílem této kapitoly je definovat rizika realizace SCLLD MAS Ekoregion Úhlava a určit
pravděpodobnost a dopad těchto rizik. Pravděpodobnost a dopad rizika je v rámci analýzy
kvantifikován od jedné do pěti. Čím menší číslo, tím je menší pravděpodobnost výskytu rizika
či míra jeho dopadu. Hodnocení kaţdého rizika je pak součinem jeho pravděpodobnosti a
dopadu rizika. Analýza rizik je strukturována dle oblastí rozvoje. Oblast Komunikace není
specifikována jako samostatná rozvojová oblast, ale dotýká se v průřezu všech rozvojových
oblastí. Proto analýza rizik není samostatně pro tuto oblast zpracována, ale je součástí analýzy
rizik jednotlivých rozvojových oblastí.
Oblast rozvoje – Cestovní ruch

Č.

Skupina
rizik

Hodnocení
rizika

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

6

Realizace projektů financovaných
z místních i evropských zdrojů,
spolupráce všech aktérů v území
při realizaci záměrů, vyuţití
moţnosti realizace (např. údrţba
turistických tras a jejich vybavení)
svépomocí

Obce, NNO,
podnikatelé

8

Realizace projektů financovaných
z místních i evropských zdrojů,
spolupráce všech aktérů v území,
moţnosti sponzoringu,
crownfundingu apod.

Obce, NNO,
podnikatelé

3

Setkávání subjektů, podpora
vzájemné komunikace ze strany
MAS, moţnost iniciování
pravidelných setkání

Obce, NNO,
podnikatelé

Podnikatelé,
obce

Podnikatelé,
obce

Název rizika
P D

Finanční
riziko

Nedostatek finančních
prostředků na investice
do infrastruktury pro
cestovní ruch

Finanční
riziko

Nedostatek financí na
obnovu a investice do
atraktivit pro cestovní
ruch

3

2

V=
P*D

1.

4

2

2.

Malý zájem o spolupráci
Organizační mezi jednotlivými
1
riziko
subjekty (veřejný,
podnikatelský sektor)

3.

Právní
riziko

Nevýhodné právní
předpisy a normy (např.
hygienické) které
3
zpřísňují provoz
zařízení pro cestovní
ruch

3

9

Připomínkování změn, norem
apod. prostřednictvím oborových
organizací, sdruţení obcí apo.

4.

Technické
riziko

Technický stav
infrastruktury pro
cestovní ruch

4

8

Vyuţití národních dotačních
zdrojů a zdrojů z EU

2

3

1

5.

Technické
riziko

Stav místních
komunikací,
turistických tras

Věcné
riziko

Nízká kvalita a
nedostatek sluţeb
v menších obcích,
některých lokalitách

Věcné
riziko

Nedostatek
kvalifikovaných
pracovníků

Věcné
riziko

Sezónnost zájmu turistů
o území

2

3

2

3

4

3

3

3

8

Vyuţití národních dotačních
zdrojů a zdrojů z EU

Podnikatelé,
obce

9

Realizace programů na oţivení
venkovského prostoru, iniciace
podnikatelské činnosti
v znevýhodněných regionech
v rámci projektů podpořených z
EU

Podnikatelé

6

Spolupráce podnikatelských
subjektů se školami, podpora
vzdělávacích a rekvalifikačních
programů

podnikatelé

9

Hledání alternativ pro
mimosezónní období, zatraktivnění
Podnikatelé,
oblasti mimo sezónu – balíčky
obce
sluţeb, nabídka sportovního a
kulturního vyţití v tomto období
Enviromentální výchova,
vzdělávání, osvěta,

Věcné
riziko

Narušení přírody a
krajiny vlivem
intenzivního cestovního
ruchu

Věcné
riziko

Omezení infrastruktury,
sluţeb pro cestovní ruch
a jejich provozu
2
v souvislosti s ochranou
krajiny a přírody v NP a
CHKO

2

5

3

10

6

nastavení podmínek pro rozvoj
udrţitelné turistiky, podpora
cestovního ruchu nezatěţujícího
ţivotní prostředí

Komunikace mezi obcemi,
CHKO, NP a podnikatelskými
subjekty, nastavení podmínek pro
rozvoj udrţitelné turistiky

Obce

Obce, CHKO

Oblast rozvoje – Krajina a příroda

Č.

1.

Skupina
rizik

Finanční
riziko

Hodnocení
rizika
Název rizika

Nedostatek financí na
celkové zajištění
ochrany přírody a
krajiny

P D

V=
P*D

3

12

4

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

Efektivní vyuţití dotačních zdrojů
EU i národních

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

2

Růst nákladů na energie
3
s menším dopadem na
ţivotní prostředí

3

9

EVVO v oblasti problematiky
energií

Obce

Nevhodné řešení
pozemkových úprav
z krajinářského
Organizační
hlediska, nesoulad mezi 2
riziko
pozemkovými úpravami
v jednotlivých
katastrech obcí

4

8

Spolupráce mezi obcemi, důraz na
krajinu, její ochranu, vodní reţim
apod. při pozemkových úpravách

Obce

Nesoulad mezi
Organizační prioritami jednotlivých
riziko
subjektů v území při
OŢP

3

4

12

Kvalitní strategické plánování

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

Nedostatečná
Organizační spolupráce obcí
riziko
v odpadovém
hospodářství

2

4

8

Kvalitní strategické plánování

Obce,
podnikatelé

Ochrana přírody a
Organizační
krajiny na okraji zájmu
riziko
obcí

2

5

10

Enviromentální osvěta a výchova

obce

12

Prezentovat potřeby území přes
organizace sdruţující venkovské
regiony, obce na národní i
evropské úrovni

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

Finanční
riziko

2.

Nesoulad prioritních
Organizační
potřeb v území a
riziko
dotačních zdrojů

Náročná administrativa
Organizační
v případě alokovaných
riziko
zdrojů z EU

4

4

3

12

Moţnost spolupráce mezi obcemi,
výměna zkušeností, společný
administrátor, společné dotační
poradenství apod.

Právní
riziko

Nevhodné reformy
právních předpisů
týkající se ochrany
ţivotního prostředí

3

4

12

Připomínkování vznikající nové
legislativy a jejích změn přes
Sdruţení města a obcí, SPOV

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

Právní
riziko

Sloţitost legislativy

3

3

9

Kvalitní poradenství ze strany
MAS i DSO

Obce, NNO,
podnik.
subjekty

Technické
riziko

Zhoršování kvality
vody, nedostatečná
údrţba (zanášení) a
úpravy vodních toků a
nádrţí

12

Spolupráce mezi obcemi a správci
Obce, NNO,
povodí při údrţbě vodotečí a
podnik.
vodních nádrţí, vyuţití evropských
subjekty
a národních dotačních zdrojů

3.

4.

3

3

4

3

Technické
riziko

Nedostatečná kvalita
místních cest

4

3

12

Meziobecní spolupráce při údrţbě
cestní sítě a vyuţití evropských a
národních dotačních zdrojů

Obce,
zemědělci,
lesníci

Technické
riziko

Nevhodné zásahy do
krajiny při realizaci
investičních záměrů

3

4

12

Kvalitní strategické a územní
plánování v rámci větších
územních celků i obcí

Obce,
podnikatelé

12

Vyuţití dotačních národních zdrojů
i dotací EU, vhodné nastavení
nakládání s odpady, spolupráce
Obce,
podnikatelé
mezi obcemi při zajištění
nakládání s odpady a minimalizaci
jejich vzniku

Obce

Technické
riziko

Nevhodný systém
nakládání s odpady

Věcné
riziko

Vznik černých skládek
v krajině

4

2

8

Nastavení vhodného systému
nakládání s odpady,
enviromentální výchova
v odpadovém hospodářství

Věcné
riziko

Nevyuţívání
alternativních,
obnovitelných zdrojů
energie

3

4

12

Kvalitní EVVO v oblasti
energetiky

Obce,
podnikatelé

Věcné
riziko

Nevhodné hospodaření
v krajině (zemědělství,
lesnictví)

3

5

15

Osvěta mezi podnikatelskými
subjekty v zemědělství a lesnictví,
zlepšování povědomí o ochraně
krajiny a přírody, enviromentální
vzdělávání

Obce,
zemědělci,
lesníci

Věcné
riziko

Nezájem obyvatel a obcí
3
o ochranu ţivotního
prostředí a krajiny

4

12

Zvyšování informovanosti,
obyvatel, povědomí o ochraně
ţivotního prostředí,

Obce

Věcné
riziko

Nárůst automobilové
dopravy a její
upřednostňování na
úkor veřejné dopravy

9

Enviromentální výchova,
motivace zvýhodněním veřejné a
zejména alternativní a ekologické
dopravy

Obce

5.

3

3

4

3

4

Oblast rozvoje- Sociální oblast a školství

Č.

Skupina
rizik

Hodnocení
rizika

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

9

Spolupráce mezi obcemi,
spolufinancování provozu, vyuţití
národních a evropských zdrojů
financování

Obce,
vzdělávací
zařízení

12

Spolupráce mezi obcemi,
spolufinancování provozu, vyuţití
národních a evropských zdrojů
financování

Obce,
zdravotnic.
Zařízení,
zařízení
sociální péče

15

Zkvalitňování výuky a nabídky
vzdělávacích zařízení, moţnost
volnočasových návazných aktivit,
propagace škol, informovanost o
činnosti, moţnostech vzdělávacích
zařízení

Obce,
vzdělávací
zařízení

Obce,
zdravotnic.
Zařízení,
zařízení
sociální péče

Název rizika
P

Finanční
riziko

Nedostatek financí na
provoz a údrţbu
vzdělávacích zařízení

Finanční
riziko

Nedostatek financí na
provoz a údrţbu
sociálních a
zdravotnických zařízení

3

D

3

V=
P*D

1.

Nedostatečný počet dětí
pro udrţení
vzdělávacích zařízení
Organizační
v menších obcích (málo
riziko
dětí, odliv rodin dětmi
do měst, upřednostnění
větších škol)

2.

3

3

4

5

Stárnutí populace,
Organizační
4
nedostatek zařízení
riziko
sociální a zdravotní péče

4

16

Zlepšení podmínek pro ţivot rodin
s dětmi, zkvalitnění a základní
spektrum nabídky sluţeb

Nedostatek
Organizační
kvalifikovaných
riziko
pracovníků ve školství

4

12

Kvalitní podmínky pro výkon
povolání

Obce,
vzdělávací
zařízení

Nedostatek
kvalifikovaných
Organizační
pracovníků v oblasti
riziko
sociální péče a
zdravotnictví

3

3

3

9

Kvalitní podmínky pro výkon
povolání

Obce,
zdravotnic.
Zařízení,
zařízení
sociální péče

Právní
riziko

Nevhodné reformy,
které zhorší situaci
v oblasti vzdělávání a
školství

4

3

12

Komunikace obcí, vzdělávacích
zařízení s MŠMT, připomínkování
reforem, zákonů v době vzniku

Obce,
vzdělávací
zařízení

Právní
riziko

Nevhodné reformy
v sociální oblasti a
poskytování zdravotní
péče

4

3

12

Komunikace obcí, zdravotnických
zařízení a zařízení sociální péče
s krajskými, státními orgány,
připomínkování reforem, zákonů

Obce,
zdravotnic.
Zařízení,
zařízení

3.

5

Technické
riziko

Špatný technický stav
infrastruktury pro
vzdělávání a školství

Technické
riziko

Špatný technický stav
budov a nedostatečná
vybavenost
zdravotnictví a
v sociální oblasti

4.

5

Věcné
riziko

3

3

Špatná kvalita sluţeb ve
2
zdravotnictví, sociální
oblasti a školství

3

3

5

9

9

10

v době vzniku

sociální péče

Vyuţití národních a evropských
dotačních zdrojů

Obce,
vzdělávací
zařízení

Vyuţití národních a evropských
dotačních zdrojů

Obce,
zdravotnic.
zařízení,
zařízení
sociální péče

Komunitní plánování sociálních
sluţeb, MAP

Obce,
vzdělávací
zařízení,
Obce,
zdravotnic.
zařízení,
zařízení
sociální péče

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

podnikatelé

Oblast rozvoje – Podnikání

Č.

Skupina
rizik

Hodnocení
rizika
Název rizika
P D

V=
P*D

Finanční
riziko

Nedostatek financí na
udrţení a zkvalitnění
podnikání, investice do
nových technologií

3

3

9

Efektivní vyuţití národních a
evropských dotačních zdrojů

Finanční
riziko

Nárůst provozních
nákladů na podnikání
(cen energií apod.)

4

3

12

Orientace na obnovitelné zdroje,
šetrné technologie

1.

2.

Nekvalitní nebo
Organizační
nedostatečná propagace
riziko
místních výrobků

3

4

12

Zkvalitnění propagace, vzájemná
propagace jednotlivých subjektů,
společná internetová databáze
v rámci MAS, DSO, regionu

Podnikatelé,
zemědělci

Podnikatelé,
obce

6

Nesoulad v zájmech ,
Organizační prioritách a očekáváních
3
riziko
jednotlivých subjektů v
regionu

3

9

Kvalitní strategické plánování,
vyuţití platformy Mas pro
vzájemnou komunikaci

Neznalost dotačních
Organizační moţností a sloţitá
riziko
administrativa
alokovaných zdrojů

4

8

Podnikatelské
Dotační poradenství v rámci MAS,
subjekty ve
DSO
všech sférách

9

Informovanost, moţnost podpory,
poradenství v administrativě
zejména pro začínající podnikatele

Podnikatelské
subjekty ve
všech sférách

16

Zvyšovat atraktivitu menších obcí,
zlepšovat jejich vybavenost a
podporovat vztah obyvatel
k obcím, pocit sounáleţitosti,
zkvalitnění ţivota v obcích

Obce

8

Účast na připomínkování
vznikajících právních předpisů a
jejich změn prostřednictvím
oborových organizací, sdruţení
měst a obcí apod.

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,
obce

9

Zemědělci,
Moţnost poradenství v rámci DSO,
lesníci,
MAS, společné poradenství pro
podnikatelé,
více subjektů
obce

12

Vyuţití dotačních moţností z EU
či národních a krajských zdrojů

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,
obce

Vyuţití dotačních moţností z EU
či národních a krajských zdrojů,
moţnost spolupráce při
rekonstrukci nevyuţívaných
prostor v území – brownfields
(rekonstrukce budov více subjekty)

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,
obce

12

Vyuţití dotačních moţností z EU
či národních a krajských zdrojů

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,
obce

6

Kvalitní informovanost o
Podnikatelé,
moţnostech v podnikání,
komunikace mezi subjekty např. na Zemědělci
obce
platformě MAS

Nárůst zatěţující
Organizační
administrativy při
riziko
podnikání

2

3

Centralizace sluţeb,
Organizační podnikatelských
4
riziko
subjektů do větších obcí
a odchod lidí z regionů

Právní
riziko

Zhoršení legislativních
podmínek podnikání

Právní
riziko

Příliš komplikované
právní předpisy

Technické
riziko

Nekvalitní dopravní a
technická infrastruktura

2

3

4

4

3.

4.

5.

Technické
riziko

Špatný technický stav
budov, provozoven,
prostor pro podnikání

Technické
riziko

Nedostatek financí na
technické vybavení ,
modernizaci strojů

Věcné
riziko

Nezájem
podnikatelských
subjektů o integrované
projekty

3

4

3

3

3

3

2

4

3

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,
obce

7

Věcné
riziko

Nedostatek
kvalifikované pracovní
síly

Věcné
riziko

Sezónnost podnikání
v cestovním ruchu
v oblasti

3

Věcné
riziko

Malá koupěschopnost
obyvatel v souvislosti s
nárůstem
nezaměstnanosti

3

2

6

Podpora vzdělávacích a
rekvalifikačních programů,
podpora škola a spolupráce mezi
školami a podnikatelskými
subjekty

3

9

Podnikatelé
Zatraktivnění nabídky v cestovním
ve sluţbách,
ruchu mimo hlavní sezónu, balíčky
v cestovním
sluţeb
ruchu

3

9

Podpora zaměstnanosti, sociálního
podnikání

Obce,
podnikatelé

Název opatření ke snížení
významnosti rizika

Vlastník
rizika

3

Zemědělci,
lesníci,
podnikatelé,š
kolská
zařízení

Oblast rozvoje – Rozvoj obcí

Č.

1.

Skupina
rizik

Hodnocení
rizika
Název rizika
P D

V=
P*D

Finanční
riziko

Nedostatek finančních
prostředků na zajištění
základní občanské
vybavenosti

3

5

15

Efektivní vyuţití dostupných
finančních zdrojů, spolupráce mezi Obce
obcemi

Finanční
riziko

Nedostatek finančních
prostředků na opravu a
údrţbu dopravní a
technické infrastruktury

4

4

16

Efektivní vyuţití dostupných
finančních zdrojů, spolupráce mezi Obce
obcemi

Finanční
riziko

Nedostatek financí na
údrţbu a revitalizaci
2
veřejných prostranství a
zeleně

8

Efektivní vyuţití dostupných
finančních zdrojů, spolupráce mezi
Obce
obcemi, spolupráce obcí s NNO a
místními podnikatelskými subjekty

Finanční
riziko

Nedostatek finančních
zdrojů pro obnovu
místních kulturních a
historických

4

4

4

16

Efektivní vyuţití dostupných
finančních zdrojů, spolupráce mezi
obcemi, spolupráce obcí s NNO a
místními podnikatelskými
subjekty, moţnost sponzoringu,
přeshraniční spolupráce

3

4

12

Efektivní vyuţití dostupných
Obce, NNO,
finančních zdrojů, spolupráce mezi vlastníci

památek
Finanční
riziko

Nedostatek finančních
zdrojů na provoz,

Obce,
majitelé
památek,
NNO

8

Finanční
riziko

údrţbu, obnovu či
doplnění infrastruktury
pro sport, kulturu

objektů
obcemi – spolufinancování
provozu, spolupráce obcí s NNO a
místními podnikatelskými subjekty

Nesoulad dostupných
dotačních zdrojů a
potřeb území

9

Spolupráce obcí, v rámci platforem
sdruţujících obce komunikace
s krajskými a státními orgány,
Obce, NNO
prezentování potřeb venkovských
oblastí na národní i mezinárodní
úrovni

9

Vyuţití dotačního poradenství pro
Obce, NNO,
více obcí nebo v rámci MAS a
podnikatelé
výměny zkušeností mezi obcemi a

12

Zajištění společného
administrátora pro více obcí, MAS, Obce, NNO,
podnikatelé
DSO, vyuţití vzdělávacích
programů

6

Nastavení spolupráce mezi obcemi
na základě písemné dohody
Obce
akceptovatelné všemi
zúčastněnými

12

Důraz na kvalitní řešení územních
plánů, jejich aktualizaci a
Obce
spolupráce mezi obcemi při vzniku
územních plánů

8

Připomínkování zákonů v době
jejich vzniku prostřednictvím
organizací sdruţující obce (SPOV,
SMO apod.)

Obce

8

Připomínkování zákonů, reforem
v době jejich vzniku
prostřednictvím organizací
sdruţující obce (SPOV, SMO
apod.)

Obce

Obce,
majitelé
památek a
objektů

Obce

3

Neznalost dotačních
Organizační zdrojů, nedostatečná
3
riziko
orientace v problematice
dotací
Příliš velká
administrativní zátěţ při
Organizační
4
zpracování ţádostí a
riziko
administraci dotačních
transferů

3

3

3

2.
Organizační Nevhodné nastavení
2
riziko
spolupráce mezi obcemi

Nekoncepční a
neaktualizované územní
Organizační
3
plány, chybějící
riziko
koordinace při územním
plánování mezi obcemi

Právní
riziko

3.

4.

Nevhodné zákony
týkající se správy a
pravomoci obcí

2

3

4

4

Právní
riziko

Nevhodné reformy
ovlivňující rozvoj obcí

Právní
riziko

Nevhodné právní
reformy ovlivňující péči
2
o kulturní památky a
historické objekty

4

8

Připomínkování zákonů, reforem
v době jejich vzniku
prostřednictvím organizací
sdruţující obce (SPOV, SMO
apod.)

Technické
riziko

Špatný stav dopravní a
technické infrastruktury

4

12

Kvalitní vyuţití dotací
z evropských fondů

2

3

4

9

Technické
riziko

Špatný technický stav
památek a objektů
kulturního bohatství
hrozící nenávratným
poškozením

4

5

20

Vyuţití různých dotačních
programů, podpory nadací,
moţností sponzoringu z řad
podnikatelů, místních aktérů

Obce,
majitelé
památek

Obce,
vlastníci
objektů

Technické
riziko

Technický stav
infrastruktury pro sport
a kulturu

2

4

8

Vyuţití různých dotačních
programů, podpory nadací,
moţností sponzoringu z řad
podnikatelů, místních aktérů,
spolupráce obcí při
spolufinancování provozu a
rekonstrukce objektů

Věcné
riziko

Nízká kvalita sluţeb v
obci

3

4

12

Komunitní plánování sluţeb

Obce

Věcné
riziko

Neaktivita obyvatel,
nezájem o ţivot v obci
a její rozvoj

2

5

10

Motivace, komunikace, posílení
sounáleţitosti obyvatel s místem,
kde ţijí

Obyvatelé,
obce, NNO

5

10

Příloha č. 5 Čestné prohlášení
Já, Josef Rousek, narozený 19. 3. 1978, trvale bytem Strážov 286, 340 21 Janovice nad
Úhlavou, jako statutární zástupce Ekoregion Úhlava, z.s. čestně prohlašuji, že:
- údaje uvedené v Žádosti o podporu integrované strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Ekoregion Úhlava jsou pravdivé,
- údaje uvedené v Žádosti o podporu integrované strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Ekoregion Úhlava jsou shodné s údaji poskytnutými SZIF v rámci
procesu standardizace MAS.

V Nýrsku dne 30. 3. 2016

Ing.
Josef
Rousek

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Rousek
Datum:
2016.03.30
22:40:06 +02'00'
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