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Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

I v těchto horkých letních dnech jsme pro Vás připravili další vydání newsletteru. Jde již o třinácté číslo; doufáme, že 
třináctka pro nás nebude smolná a tiskařský šotek nenapáchal v textech chyby – pokud ano, může za to nešťastná 
třináctka, anebo vedro, které leckomu z nás komplikuje život, případně kalí mysl. Nicméně snažíme se Vám i přes ztížené 
klimatické podmínky přinést podnětné informace. Dozvíte se o výsledcích krajských dotací, dále přinášíme informaci 
o oblastech Programu rozvoje venkova, ve kterých bude možné od září podávat žádosti a dále přehled operačních 
programů a opatření, ze kterých bude možné čerpat v rámci CLLD (tedy přes místní akční skupiny). Z našich stránek se 
Vám může zdát, že v Trhovém Štěpánově je buď menší horko, nebo se místní umějí lépe adaptovat, protože najdete 
hned tři články upozorňující na aktuální dění i historii v tomto městě. Věříme, že Vás u počítače osvěží četba o neckiádě 
a zaujme představení člena – města Trhový Štěpánov.

Současné sucho a s ním spojené problémy nás inspirovaly pro přípravu dalšího čísla, které se bude zčásti věnovat právě 
problematice klimatických změn. Bez úmyslu zlehčovat současnou situaci mi ale dovolte jiný pohled. Protože jsme tak 
trochu národem stěžovatelů, nabízí nám současné počasí skvělý materiál ke stížnostem a chmurným debatám o suchu, 
horku, vosách a suchu a horku a vosách… Zkusme si ale pro sebe najít nějaké příjemné a radostné maličkosti, které nám 
současné počasí přináší. Tak mě napadá, že je málo klíšťat, prádlo na šňůře hned uschne, voda na koupání je tak teplá, 
že se není potřeba osmělovat a pivo v kelímku u řeky chutná líp než kdy jindy!

A jak to máte s radostmi horkých letních dnů Vy?

Přeji Vám krásné dny!

Mgr. Zuzana Klímová Vaňková, předsedkyně MAS Blaník

Aktuality

Katalog projektů – upozorňujeme, že Katalog projektů na našich webových stránkách je stále aktivní. I nadále zde 
můžete vpisovat Vaše projektové záměry, zejména týkající se oblastí, které bude možné podporovat skrze komunitně 
vedený místní rozvoj (CLLD) – přehled najdete pod titulkem „Na co půjde v jednotlivých operačních programech v 
rámci CLLD čerpat?“

Elektronický formulář „Katalog projektů“ naleznete na www.masblanik.cz.

Exkurze pro starosty obcí do sběrných dvorů na Jihlavsku 
Starostové obcí dostali e-mailem pozvánku na exkurzi – návštěvu sběrných dvorů, které byly zřízeny díky spolupráci obcí. 
Kdy: pondělí 17. srpna 2015
Kam: Luka nad Jihlavou, Dušejov
Přihlášení a více informací: Zuzana Klímová Vaňková, tel: 777 567 177, 
email: pmos.vlasim@centrum.cz.
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Monitorovací a kontrolní výbor MAS Blaník má novou předsedkyni

Dne 4. 8. 2015 se konala schůze členů nově zvoleného Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník. Předsedou 
tohoto výboru se stala obec Pravonín, zastoupena starostkou Mgr. Janou Lapáčkovou. Ke zvolení gratulujeme! 

Současně děkujeme bývalé předsedkyni Monitorovacího a kontrolního výboru paní Jaroslavě Měchurové z Trhového 
Štěpánova za dosavadní činnost.

Výsledky dotací ze Středočeského kraje – úspěšní žadatelé z regionu MAS Blaník

Název žadatele Název projektu/akce Výše dotace

MAS Blaník, z. s. Podpora malého a středního podnikání na území MAS Blaník 49 400 Kč

Čechtice Spolkový dům 5 398 904 Kč

Studený Hřiště Studený 1 400 000 Kč

Miřetice Nástavba přístřešku nad stávající hrací plochu 3 366 345 Kč

Louňovice pod Blaníkem Rekonstrukce úřadu městyse 1 848 166 Kč

Loket Oprava místní komunikace v Lokti 2 352 800 Kč

Louňovice pod Blaníkem Rekonstrukce vodovodu 634 142 Kč

Dolní Kralovice Rybník Martinice 1 000 000 Kč

ZO ČSOP Vlašim Záchrana hadcových lokalit na Podblanicku se zaměřením na populace kuřičky 
hadcové

998 885 Kč

SDH Daměnice Výcvik a příprava členů 50 000 Kč

Louňovice pod Blaníkem Doplnění vybavení SDH Louňovice pod Blaníkem 100 000 Kč

Trhový Štěpánov Nákup zásahové techniky pro JPO II SDH Trhový Štěpánov 200 000 Kč

Tomice Vybavení JSDH Tomice 124 500 Kč

Loket Vybavení JSDH Loket 100 000 Kč

Hulice Pořízení výstroje pro jednotku SDH obce Hulice 80 000 Kč

Bernartice Vybavení JSDHO Bernartice 200 000 Kč

Farní charita Vlašim Terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - osobní 
asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením

600 000 Kč

Ochotnický spolek Blaník 
Načeradec

Nová premiéra Ochotnického spolku Blaník Načeradec 35 000 Kč

Louňovice pod Blaníkem Svatováclavské slavnosti 2015 120 000 Kč

Pavel Kuře Statické zajištění zámku Martinice, Dolní Kralovice, II. etapa 413 000 Kč

Loket Protipovodňová opatření na Loketském potoce 800 000 Kč

HC Rytíři Vlašim Hokej dostupný pro všechny 50 000 Kč

FC Graffin Vlašim Podpora sportovních a volnočasových aktivit mládeže - dovybavení areálů 
mobilními brankami

94 000 Kč

TJ Sokol Zdislavice Údržba fotbalových hřišť a podpora činnosti klubu 100 000 Kč

ZŠ Čechtice Zdravý pohyb pro všechny 100 000 Kč

ZO ČSOP Vlašim Primární prevence prostřednictvím celoroční mimoškolní práce s dětmi a 
mládeží v Podblanickém ekocentru

50 000 Kč

TJ Nesperská Lhota Zastřešení a opláštění mobilního pódia 288 029 Kč

Kompletní tabulky naleznete na: www.stredocech.cz/web/urad/usneseni-zastupitelstva.
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Představení člena

Město Trhový Štěpánov 

Dobrý den z Trhového Štěpánova! V současné době žije v našem městě a příslušných místních částech dohromady kolem 
1300 obyvatel. K Trhovému Štěpánovu patří těchto pět malebných vesniček: Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov 
nad Sázavou a Štěpánovská Lhota. Správní území leží v zelené krajině Podblanicka u řeky Sázavy a Štěpánovského potoka. 

Trhový Štěpánov je historické sídlo založené v raném středověku. Dnes je mu více jak tisíc let a řadí se tak mezi nejstarší 
obydlené části Podblanicka. Obec roku 1290 povýšil pražský biskup Tobiáš z Bechyně na město. V dávných dobách se 
zde těžilo zlato, ve 14. století měl Štěpánov podle zápisů v obecní kronice 8 pivovarů a 21 hospod. Kromě dochovaného 
kostela sv. Bartoloměje zde stál také zámek (kdysi ho obývala hraběnka Maxmiliána Spaarova z Waldštejna). Zámek ale 
během panování Marie Terezie lehl popelem po zničujícím požáru, zbyla z něj jen část zdi. Od roku 1912 získalo město 
dvouslovný oficiální název Trhový Štěpánov. 

Jako člena MAS Blaník zastupuje město Trhový Štěpánov jeho starosta, pan Josef Korn. Paní místostarostku Štěpánku 
Bézovou budete také ze spolku znát – reprezentuje v něm SDH Trhový Štěpánov.

Dominantou města je původně gotický kostel sv. Bartoloměje. Najdete zde základní školu, mateřskou školu, muzeum, 
spolkový dům, poštu, železniční stanici, na náměstí autobusovou zastávku s pravidelnými spoji a také několik obchodů. 
V Trhovém Štěpánově funguje hotel a penzion, v místní části Střechov nad Sázavou ještě motorest u dálnice D1.

Až se do Trhového Štěpánova vydáte na kole, pěšky, vlakem, autobusem, autem nebo třeba na koni, zastavte se na 
místním židovském hřbitově. Patří mezi nejlépe dochované a také udržované památky tohoto typu z širokého okolí. 
Důkazem jsou i pravidelné návštěvy židovské rodiny Dubů, jejíž předkové z kraje pocházeli. Současní členové rodiny se k 
místnímu židovskému hřbitovu sjíždějí z poloviny světových kontinentů.

K nahlédnutí vás také zve Muzeum Štěpánovska s milou a poutavou expozicí o životě místních venkovských lidí, 
řemeslníků, hospodářů a hospodyněk. V budově najdete ještě Galerii obrazů štěpánovského rodáka, akademického 
malíře Josefa Tříšky. V muzeu a přilehlém Spolkovém domě se během roku koná řada kulturně společenských akcí, 
workshopů nebo besed a přednášek.

Za zmínku stojí i půvabné kapličky v našich místních částech. Město je 
všechny postupně zrenovovalo a vybavilo mobiliářem. V sobotu 22. 8. 
2015 bude po posledních opravách slavnostně vysvěcena kaple Panny 
Marie ve Střechově nad Sázavou.  

Pokud jste sportovci, zajímal by vás možná beachvolejbalový, 
nohejbalový, tenisový nebo basketbalový kurt ve veřejně přístupném 
sportovním areálu u základní školy. Aktuálně čeká místní hřiště 
volejbalový (15. 8. 2015) a nohejbalový (22. 8. 2015) turnaj. Oba 
sportovní svátky se těší velkému zájmu místních i přespolních sportovců. 
Když u nás nebudete zrovna hrát, přijeďte si alespoň pořádně zafandit 
a užít si bezva sportovní atmosféru.

Ještě bychom vás moc rádi pozvali na naši tradiční Štěpánovskou pouť. 
Koná se v neděli 30. 8. 2015 v lokalitě u nádraží, kam se po letech vrátila. 
Začíná se ale v kostele sv. Bartoloměje mší svatou v 8:30. Dění kolem 
pouti odstartuje už v pátek taneční zábava ve štěpánovské sokolovně. 
Novinkou bude sobotní festival „rocková pouť“.

Eva Vrzalová, manažerka Mikroregionu Český smaragd
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Informace o dotacích

Příjem žádostí z Programu rozvoje venkova započne v září

V druhé polovině září začne Ministerstvo zemědělství přijímat první žádosti do Programu rozvoje venkova. Celkem bude 
do těchto výzev rozděleno 5, 4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující oblasti:

1. Investice do zemědělských podniků

Příjemce: zemědělský podnikatel

Podporované investice: ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty 
rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby atp. 

2. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjemce: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv (musí splňovat definici mikro, malého či středního 
podniku)

Podporované investice: zařízení pro výrobu potravin a krmiv, vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a 
skladování atp.

3. Lesnická infrastruktura

Příjemce: fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v 
lesích.

Podporované investice: rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 
lesních cest.

4. Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemce: fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.

Podporované investice: pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování, strojů pro zpracování zbytků po těžbě, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a 
zařízení pro lesní školkařskou činnost.

5. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh

Příjemce: uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost 
v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí.

Podporované investice: provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií 
ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, 
které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – 
tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí.

Více: www.eagri.cz 
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Co se děje v regionu

Pohár Štěpánovského žabáka a neckiáda 

Už se pomalu stává tradicí, že začátkem července Sokol Trhový Štěpánov pozve na koupaliště všechny děti i odvážné 
dospěláky, abychom přivítali prázdniny a zahájili tento čas lenošení sportovním povyražením. I letos si milovníci vody 
mohli užít zábavu a potrápit svá tělíčka např. při minivariantě železného muže – běh, plavba v neckách a místo kola 
koloběžka. To nevadí, že trať byla krátká, děti ze sebe vydaly všechny síly a přestože ty větší měly potíže udržet závodní 
kocábku nad vodou, bojovaly o medaile jako o život. Nechyběla ani oblíbená akvakoule, a i zde se ukázalo, že méně 
(kilogramů živé váhy) je někdy více. Těžší dospělý jedinec totiž snadno nabere vodu a klesá ke dnu. Zrovna tak jako na 
nejvíc vytížených nafouknutých pneumatikách. Malí odvážlivci jakoby se vznášeli na neviditelném obláčku a přeskakovali 
z pontonu na ponton jako kobylky, zato dospělí se bořili, naklápěli a občas i skončili ve vodě. Malí i velcí závodníci si mohli 
také vyzkoušet své síly při napínání gumového lana, natrénovat srážení plechovek lasem a chůzi na chůdách nebo skok do 
dálky. Mezi disciplínami se všichni mohli občerstvit výborně připravenými pochoutkami zásobovacího týmu Pokorných 
nebo si smlsnout na zmrzlině. Samozřejmě nechyběla hlavní soutěž – závody v neckách. Letošním vítězem a majitelem 
nafukovacího člunu se stal Jiří Šindelář. Nakonec se opět skákalo o pohár Štěpánovského žabáka. Přesto, že se každý rok 
prodlužuje dráha, bylo i letos obtížné určit vítěze, protože závodníci znovu překonávali rekordy a někteří dojížděli až do 
vody koupaliště. Vždyť možnost získat pohár překonala i všechny obavy a soutěžící se vrhali střemhlav na závodní dráhu 
jako skuteční žabí skokani. Letos se nedali zahanbit ani dospělí a výkony vítěze Přemka Chvojky se daly přirovnat raketě 
země – voda. Každou překážku by smetl z povrchu a jeho čas na trati se ani nedal měřit běžnými přístroji. Jiní se zase 
snažili změnit otevřené koryto dráhy na tunel a dráhu podjet, ale nakonec vše dobře dopadlo a všichni přežili závody 
ve zdraví.  Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošní neckiády, zejména 
manželům Staňkovým za jejich ochotu, protože stánek s občerstvením v jejich garáži dovoluje poskytnout účastníkům i 
náročnější pochoutky. Dále děkujeme Městu Trhový Štěpánov, ZD Trhový Štěpánov a.s., firmě Pinko a.s. a panu Zdeňku 
Brožovi za poskytnuté sponzorské dary. Doufám, že všichni, kdo si přišli zasportovat a užít trochu zábavy, si užili hezké 
odpoledne. I jim patří dík, že pomohli vytvořit příjemnou atmosféru a přispěli tak ke zdaru celé akce. 

autorka: Alena Vilímovská
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Příměstský tábor v Trhovém Štěpánově

Letošní sokolský příměstský tábor v Trhovém Štěpánově se nesl v duchu čar a kouzel. Navštívil nás Hagrid spolu 
s Brumbálem a jeho profesorským sborem a pozvali děti do bradavické školy pro malé čaroděje. Přes nástupiště 9 
¾  nastoupily do vlaku, který představovala školní šatna, a po příjezdu do Bradavic je Moudrý klobouk rozřadil do 
jednotlivých školních kolejí. Do školních lavic zasedlo první týden 60 a druhý týden 29 malých učňů. 

Děti si samy vyzdobily svá trička a čarodějnické pláště. Vyrobily si kouzelnické hůlky a košťata, aby měly na čem létat. Během 
týdne se účastnily výroby mastí, lektvarů a bylinkářství, našly si Kámen mudrců a poklad, který hlídala Vrba mlátička. 
Profesor Snape je učil psát neviditelným inkoustem, vyrábět barevné roztoky, čmoudíky a petardičky. Závěrečná zkouška 
jednotlivých bradavických kolejí byla formou turnaje ve famfrpálu. Odměnou byly medaile a samozřejmě čarodějnické 
vysvědčení. Všichni si zasloužili samé jedničky, protože projevili opravdu velkou šikovnost a celý profesorský sbor byl 
překvapen jejich disciplinovaností a nasazením při plnění úkolů. 

Druhý týden měly za úkol strážit Ohnivý pohár před vězněm z Azkabánu. V 
okamžiku nebezpečí nám pomohli policisté České republiky, kteří přivezli 
sedm Chloupků a ti během cesty, na které stopovali zločince, odhalili drogy, 
našli výbušninu, ložisko požáru, zadrželi podezřelou osobu a nakonec 
vystopovali i ukradený pohár. V průběhu obou školních týdnů nebyli malí 
čarodějové odměňováni známkami ale pavouky, kteří byli shromažďováni 
v Tajemné komnatě, která byla bohužel jedenkrát vykradena. O vzácnosti 
pavouků svědčí skutečnost, že děti byly ochotné při dražbě obětovat i 
poslední zbytky svých svačin, sladkostí, nalezené vzácné orlí pero a své 
kameny mudrců. 

S Minervou McGonagallovou si děti také vyrobily sošku čaroděje a 
moudrou sovu. Při korálkování  s paní Chvojkovou projevily nesmírnou 
trpělivost a vytvořily si krásné amulety. V průběhu druhého týdne se 
děti seznámily se desaterem bezpečného internetu, s prevencí šikany a 
se základy sebeobrany. Byl připraven i sportovní program a pod vedením 
pana Petra Křepely se odehrál 2. ročník tenisového turnaje. Děti si zakusily 
atmosféru Wimbledonu, kde nechyběly ani jahody se šlehačkou. Všechny 
děti projevily obrovský zájem o sport a zaslouží si velikou pochvalu za fair-
play a dodržování čarodějnického řádu školy.  Věříme, že si celý program 
velmi hezky užily.

autorky: Alena Vilímovská, Veronika Hejlová

Večerní prohlídky ve Včelím světě

Poslední červencový pátek byla jako stvořený pro večerní prohlídku 
zajímavé expozice ve Včelím světě v Hulicích. Večer byl výjimečný nejen 
poutavým komentářem MVDr. Miloslava Peroutky, který  je uznávaným 
odborníkem ve včelařském oboru, ale i atmosférou voňavého světa s 
rozsvícenými obřími včelími plástvemi. O večerní prohlídky byl opět velký 
zájem. Návštěvníci si odnesli spoustu nových informací o včelách a  mohli 
ochutnat i osvěžující nápoje připravené z medu a bylinek.

autorka: Jarmila Pavlicová, koordinátorka expozice Včelí svět
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Kalendář akcí

Kdy? Kde? Co?

13. srpna (19:00) Podblanické 
ekocentrum

Netopýří noc

15. srpna (13:00) Dolní Kralovice Dolnokralovická šlapka – cyklistický závod

15. srpna (17:00) kostel sv. Petra a Pavla 
v Načeradci

Načeradské hudební léto – Barokní ozvěny

15. srpna (18:30) Zámecký park ve 
Vlašimi

Vlašimské pohádkové léto (každou sobotu v 18:30 až 
do konce prázdnin)

Inspirace mimo region

Naučná stezka doupných stromů

Při toulkách Lednicko-valtickým areálem na Moravě jsme narazili na zajímavou stezku, která interpretovala okolní 
stromy. Děti základní školy malovaly obrázky a vymýšlely příběhy ke stromům. Panely byly doplněné i o klasické popisy z 
botaniky. Zdálo se nám, že podobný pohled se může týkat více témat a jedná se o zajímavou spolupráci a podněty i tam, 
kde by je člověk nečekal. Forma do Geoparku jak vyšitá! Instalace panelů byla nenáročná - svrchu na dřevěný špalek.

autorka: Mgr. Renata Vondráková
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Co děláme v MAS

Dne 29. 7. jsme se účastnili semináře pro MAS ke strategiím CLLD a k jednotlivým operačním programům, ze 
kterých půjdou přes MAS čerpat dotace z Evropské unie. Nově získala MAS Blaník možnost čerpat i z Operačního 
programu Zaměstnanost.

Jak velký objem financí tedy bude určen pro území MAS Blaník v případě, že bude schválena její strategie? 

Integrovaný 
regionální operační 
program

Program rozvoje 
venkova včetně 
projektů spolupráce

Operační program 
Zaměstnanost

Operační program 
Životní prostředí

Režijní a provozní 
náklady MAS Blaník 
včetně animace škol

33, 406 mil. Kč 21, 589 mil. Kč 9, 81 mil. Kč 3, 921 mil. Kč 12, 741 mil. Kč

Vždy se jedná o celkové částky, které jsou určené pro MAS Blaník na celé programové období 2014-2020 v rámci 
jednotlivých operačních programů.  Výše uvedených částek se ještě může změnit. 

Na co půjde v jednotlivých operačních programech v rámci CLLD čerpat?

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (např. bezpečnost – zvyšování bezpečnosti dopravy, bezbariérový 
přístup zastávek, signalizace pro nevidomé apod., dále cyklodoprava – cyklostezky či cyklotrasy, které slouží k 
dopravě do zaměstnání, školy nebo za službami).

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (např. nákup objektů či zařízení ke zlepšení kvality 
poskytování sociálních služeb, výstavba zařízení pro poskytování komunitní péče, budování komunitních center, 
výstavba sociálních bytů).

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (výstavba, rekonstrukce 
a vybavení sociálních podniků).

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví (např. budování center duševního zdraví 
či denních stacionářů).

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (např. stavby a stavební úpravy, 
modernizace odborných učeben, zkvalitnění výukového zázemí – učebny cizích jazyků, učebny ICT, řemeslné obory 
apod.).

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (revitalizace souboru vybraných památek) 
– netýká se území MAS Blaník.

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (pořízení územních studií, územních plánů či 
regulačních plánů).
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Program rozvoje venkova (PRV)

Opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

Podopatření:

19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  – podpořeno například 
bude předávání znalostí a informační akce, podpora investic v zemědělských podnicích, podpora  investic do 
zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, podpora investic do infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, podpora investic na založení a rozvoj 
nezemědělských činností, podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami 
a katastrofickými událostmi, podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů či 
investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.

19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - realizace projektů spolupráce a aktivit jako 
sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Specifický cíl 2.3.1  Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování 
ve venkovských oblastech

podporované aktivity: 
Podpora poskytování vybraných sociálních služeb rámci zákona č. 108/2006 Sb. (např. odborné sociální 
poradenství, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež či sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi apod.), podpora komunitní sociální práce a komunitních center, podpora sociální práce, další programy a 
činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. (např. programy prevence 
pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro osoby s chronickým duševním onemocněním, vzdělávání 
osob z cílových skupin apod.).

Zaměstnanost - zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených 
ve společnosti na trhu práce.

Sociální podnikání – vznik a rozvoj podnikatelských aktivit.

Prorodinná opatření – podpora zařízení, které doplní chybějící kapacitu institucionálních forem zařízení (např. 
školní družiny), podpora vzniku dětských skupin či individuální péče o děti (např. vzdělávání chův).

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Posílit přirozené funkce krajiny
podporovaná aktivita: výsadba dřevin na nelesní půdě – týká se území CHKO.
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Foto závěrem
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