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

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

Území MAS Blaník leží v jihovýchodní části Středočeského kraje, sdružuje 44 obcí. Převažují zde malé 
obce do 500 obyvatel. 

 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Blaník  

Název obce  
Počet obyvatel k 31. 
12. 2019 

Rozloha v ha 

Čechtice 1 403 3941,4 

Dolní Kralovice 886 1722,4 

Hulice 294 648,0 

Chlum 132 419,4 

Chmelná 142 239,7 

Javorník 120 730,3 

Keblov 183 711,4 

Kondrac 508 1276,8 

Křivsoudov 429 1366,3 

Kuňovice 94 345,7 

Libež 208 739,3 

Loket 563 2387,8 

Louňovice pod Blaníkem 652 1710,9 

Miřetice 189 244,7 

Mnichovice 211 921,1 

Načeradec 1 056 4845,2 

Pravonín 574 1979,8 

Radošovice 366 802,5 

Rataje 160 448,7 

Studený 94 441,7 

Tichonice 207 999,1 

Trhový Štěpánov 1 387 2890,5 

Veliš 327 1227,4 

Vlašim 11 598 4142,4 

Vracovice 401 1093,0 

Zdislavice 535 677,1 

Kamberk 138 1135,2 

Borovnice 81 309,7 

Slověnice 37 295,3 

Blažejovice 116 463,0 

Snět 112 602,7 

Šetějovice 58 610,6 

Tomice 137 722,3 

Bernartice 235 1011,0 
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Ctiboř 144 392,4 

Děkanovice 61 407,7 

Dunice 64 357,5 

Hradiště 24 250,5 

Řimovice 226 330,8 

Pavlovice 229 391,7 

Kladruby 265 472,7 

Strojetice 124 501,6 

Soutice 255 1087,7 

Ostrov 48 335,7 
Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas  
 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS Blaník leží v jihovýchodní části Středočeského kraje, celé území spadá do působnosti okresu 
Benešov a správního obvodu ORP Vlašim, s nímž se až na 4 obce překrývá. Území MAS Blaník sdružuje 
44 výše uvedených obcí, majících za sebou již dlouhodobou spolupráci v rámci řady projektů a 
dobrovolných sdružení. K 31.12. 2019 mělo území 25 140 obyvatel. Hlavním a největším centrem 
sledovaného území je město Vlašim. Hlavními limity, které ovlivňují území, jsou procházející dálnice 
D1, CHKO Blaník, městská památková zóna Načeradec a vodárenská nádrž Švihov. Demografický vývoj 
v posledních letech je spíše nepříznivý s ohledem na stárnutí obyvatelstva. 

Co se týče počtu obyvatel, trendem je mírný nárůst, jehož důvodem je přistěhovalectví. Kromě 
hlavního centra území – Vlašimi, se zde nachází pět lokálních center - Načeradec, Louňovice pod 
Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový Štěpánov.  

Území je oblastí převážně průmyslovou s významným pracovním centrem ve Vlašimi. Tradičním 
průmyslovým odvětvím je strojírenství díky závodům na výrobu střeliva Sellier&Bellot, a. s. ve Vlašimi, 
které je největším zaměstnavatelem v území. Další významnou oblastí je zpracovatelský průmysl, 
konkrétně vysoká koncentrace firem zaměřených na balící průmysl a výrobu balících strojů – Velteko 
s.r.o., Viking Mašek a.s. a další. Nabídka pracovních příležitostí v místě je sice omezená, ale 
nezaměstnanost je nízká díky dostupnosti dálnice D1 a dobré dojezdové vzdálenosti do Prahy. 

Dostupnost technické infrastruktury a zainvestovanost území infrastrukturou je na rozdílné úrovni a 
představuje jedno z kritérií rozvoje. Zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou je na dobré úrovni. Jako 
zdroje vody jsou využívány studny či voda z vodárenské nádrže Švihov. V posledních letech se objevuje 
díky suchým létům problém s užitkovou vodou. Vybavenost obcí čističkami odpadních vod je spíše 
průměrné.  

Hustota a zastoupení komunikací je na sledovaném území dostatečné. Nejdůležitější dopravní tepnou 
je dálnice D1. Dále zde máme zastoupeny silnice II. a III. třídy, které jsou často v neutěšeném stavu 
způsobeném nadměrnou zátěží. 

Spolková činnost má v regionu dlouholetou tradici. Četnost a aktivita spolků se různí, ale vždy přispívají 
ke společenskému, kulturnímu nebo sportovnímu životu v obcích. Rozsah činností závisí na velikosti 
obce, zázemí či ochotě a časové možnosti jednotlivých členů. Cestovní ruch má v území potenciál pro 
další rozvoj, vzniká zde sít značených atraktivních lokalit a lákadel pro turisty včetně odpovídajícího 
zázemí. Hlavní atraktivitou v regionu území jsou Velký Blaník a Zámek a park ve Vlašimi. Na území MAS 
Blaník působí v oblasti cestovního ruchu od roku 2018 DMO Kraj blanických rytířů. Od října 2019 jde o 
certifikovanou oblastní turistickou destinaci. 

  
 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

 

Obrázek 1 Území MAS Blaník s vyznačením hranic obcí v kontextu regionů NUTS 2 a NUTS 3 

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

 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Místní akční skupina Blaník, z.s, byla založena v roce 2013 jako sdružení zástupců veřejného (obce, 
mikroregiony), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které má 
za cíl vytvářet a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník. V roce 2015 získala MAS 
Osvědčení o standardizaci a následně podala žádost o podporu SCLLD MAS Blaník, která byla 
zpracována na základě komunitního projednání s relevantními aktéry v území a schválena 27.6.2017. 
Na základě schválené Strategie začala MAS vypisovat dotační výzvy na programové období 2014-2020 
a umožnila tak žadatelům čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního 
programu (31 240 125 Kč), Programu rozvoje venkova (24 592 080 Kč) a Operačního programu 
zaměstnanost (25 161 870 Kč). 

Území MAS Blaník zahrnuje od počátku její existence 44 obcí a zůstává stejné i na období 2021-2027.  

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Pro získání vstupů pro zpracování strategie MAS Blaník 2021-27 zapojila do komunitního projednání 
relevantní aktéry z území působnosti MAS. S ohledem na pandemii Covid-19 proběhlo zapojení 
komunity většinou distančně, a to zejména formou dotazníkových a telefonických šetření a online 
setkání pracovních skupin. Pracovní skupiny byly realizovány vždy ve dvou kolech, a to rozděleně do 
tematických oblastí Cestovní ruch, Rozvoj obcí, Potenciál krajiny, Výchova a vzdělávání, Sociální služby 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
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a Kulturní, spolková a zájmová činnost. Dále v procesu zpracování strategie docházelo ke konzultacím 
s experty území k vybraným tématům rozvoje. 

 

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD   

Metoda zapojení  
Datum (období) 

provedení 

Setkání poskytovatelů sociálních služeb 4.3.2020 

Dotazníkové šetření pro oblast sociálních služeb Červenec - srpen 2020 

Prezenční jednání pracovní skupiny Sociální služby 9.9.2020 

16.9.2020 

Individuální telefonické rozhovory se starosty obcí v území působnosti MAS  Listopad 2020 

Dotazníkové šetření pro oblasti: potenciál krajiny, výchova a vzdělávání, 
kulturní, spolková a zájmová činnost 

Leden - březen 2021 

Online jednání pracovní skupiny Cestovní ruch  23.2.2021 

30.3.2021 

Online jednání pracovní skupiny Rozvoj obcí 4.3.2021 

8.4.2021 

Online jednání pracovní skupiny Výchova a vzdělávání 16.3.2021 

12.4.2020 

Online jednání pracovní skupiny Potenciál krajiny 11.3.2021 

15.4.2020 

Online jednání pracovní skupiny kulturní a spolková činnost 25.3. 2021 

20.4.2020 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Dokumenty k doložení zapojení komunity a relevantních aktéru jsou dostupné na webových stránkách 
MAS Blaník na tomto odkazu: https://www.masblanik.cz/obdobi-2021-2027/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masblanik.cz/obdobi-2021-2027/
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2. Analytická část  

2.1 Socioekonomická analýza 

Jde o nepovinnou kapitolu strategie CLLD, kterou MAS Blaník nedokládá.  

2.2 SWOT analýza  

Jde o nepovinnou kapitolu strategie CLLD, kterou MAS Blaník nedokládá. 

2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

 

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb MAS Blaník 

Rozvojová 
potřeba  

Popis potřeby pro rozvoj území  

1. Podpora 
podnikání a 
zaměstnanosti 

Problémem území MAS Blaník je v oblasti zaměstnanosti a podnikání zejména časté 

vyjíždění obyvatel mimo region, což ukazuje větší potřebu podpory podnikání a 

zaměstnávání přímo na území MAS Blaník. Území je spíše průmyslovým regionem a 

zemědělství tvoří asi jen 6% zaměstnanosti. Potřebná je jeho podpora, a to nejen 

s ohledem na modernizaci a rozšíření technologického zázemí zemědělství, ale i 

propagaci místní produkce a její prodej v regionu. Na území MAS není žádný funkční 

systém distribuce a prodeje lokálních potravin a výrobků ve formě farmářských trhů či 

krátkých dodavatelských řetězců. Ojediněle funguje prodej ze dvora. S ohledem na 

koronavirovou krizi, která měla dopad na celou řadu podnikatelských aktivit, se dá 

očekávat zvyšování nezaměstnanosti i možný úbytek podnikatelských subjektů v území, 

který měl i před ní mírně klesající tendenci. Chybějící služby jsou zejména v malých obcích 

dlouhodobým problémem. Hrozícím trendem je zvyšující se nezaměstnanost, způsobená 

právě ukončením činnosti některých podnikatelských subjektů. Aktuálně je obtížné 

zejména zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, sociálně vyloučených 

nebo osob s postižením. Jedná se o osoby s potřebou podpory v zaměstnávání i podpory 

flexibilních forem práce. Obecně je možnost home office a zkrácených úvazků šancí 

nastoupit do zaměstnání například také pro rodiče na rodičovské dovolené. K naplnění 

potřeby může vést nejen podpora rozvoje chráněných pracovních míst, ale také 

sociálních podniků v území, které zde aktuálně chybí. 

2. Zajištění 
rozvoje 
venkovské 
infrastruktury 

Problémem území je nedostatek finančních prostředků na investice do obecní/městské 
infrastruktury. Přestože se v posledních letech situace zlepšila, v řadě obcí stále chybí 
základní technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, ČOV), na kterou není dostatek 
finančních prostředků. Dochází k chátrání historických i dalších budov, které jsou 
majetkem obcí. V území je značná poptávka zejména po investicích do rekonstrukcí 
obecních budov pro účely spolkových domů či místností, obnovu drobných památek i 
veřejných prostranství. Zejména regionální centra (např. Louňovice pod Blaníkem, 
Načeradec) se potýkají s neutěšeným stavem náměstí, jejichž stav je problematický 
s ohledem na funkční využití i estetickou stránku. V regionu je výrazná absence 
inovativních řešení zohledňující potřeby obyvatel i aspekty životního prostředí. V území 
je dále poptávka po obecních bytech zejména pro ohrožené skupiny obyvatel, kterými 
jsou senioři, mladé rodiny i nízkopříjmoví občané. Obce mají buď nedostatek finančních 
prostředků na rekonstrukce bytových prostor ve svém vlastnictví , nebo vhodnými 
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nemovitostmi vůbec nedisponují. Dále se v oblasti provozu služeb v malých obcích 
objevuje potřeba rekonstrukce příslušných prostor a zároveň absence provozovatelů 
těchto služeb. Jedná se o základní služby jako je lékařská péče či obchody se smíšeným 
zbožím. Území je ovlivněné procházejícím úsekem D1, jehož vlivem dochází k řadě 
problémů. Mezi nimi je mimo jiné neregulované parkování nákladních vozidel v okolních 
obcích a nadměrné zatížení komunikací souběžných s dálnicí D1. Problém v oblasti 
dopravy přinášejí nedořešené obchvaty jednotlivých obcí, absence chodníků a přechodů 
v obcích a nedostatek parkovacích míst v centrech. Obecně je řada komunikací v území, 
které na D1 navazují, ve špatném stavu. Potřebou napříč celým územím je zajištění 
bezpečné dopravy, a to zejména s ohledem na chodce a cyklisty. Zásadní je s ohledem na 
dojíždění za službami, prací i vzděláním regionální i meziregionální doprava a udržení její 
návaznosti.  V oblasti odpadového hospodářství se území potýká zejména s problém 
vysokého množství produkovaného směsného odpadu. Potřebou je naplnění podmínek 
zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a snížení množství skládkovaného odpadu i větší 
efektivita zpracování vytříděných komodit. Nedostatečná je aktuálně průchodnost 
krajiny a její funkční využití pro život, cestovní tuch i zemědělskou činnost. V území jsou 
potřebné investice na rozvoj i údržbu multifunkčních polních a lesních cest s potřebným 
mobiliářem, které budou moci využívat rozmanité skupiny uživatelů. 

3.  

Vytvoření 
dostatečně široké 
nabídky 
kvalitních 
sociálních služeb 
pro všechny 
cílové skupiny 

Nabídka sociálních služeb v území MAS Blaník je relativně omezená. Na území je 
poskytováno 12 sociálních služeb. Obyvatelé mohou využívat i další služby z nejbližšího 
okolí, nejvíce se jich nachází v okresním městě Benešov, avšak některé z nich nejsou pro 
potenciální klienty – s ohledem na potřeby a možnosti klientů – fakticky dostupné.  

Je potřeba více pomáhat rodinám, které nezvládají péči o své rodinné příslušníky 
(nezletilé děti, seniory, osoby se zdravotním postižením) a prostřednictvím dostupných 
sociálních služeb prodloužit maximální dobu pobytu v domácím prostředí (terénní služby, 
denní stacionáře, podpora neformálních pečovatelů), popřípadě zajistit kvalitní pobytové 
sociální služby v regionu pro potencionální uživatele s cílem zabránit ztrátě kontaktu 
uživatelů s rodinným a sociálním prostředím. Důležitá je podpora samotných dětí, které 
se nacházejí v těžké situaci, se kterou si sami nedovedou poradit, a to prostřednictvím 
sociálních a doprovodných zájmových služeb, v území například chybí nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež nebo adiktologická ambulance. Předpokladem kvalitního 
fungování rodiny jsou zdravé vztahy, psychika a vyrovnanost členů rodiny, proto vyvstala 
potřeba podpořit rozvoj psychologické a psychiatrické péče, která na území MAS Blaník 
zcela chybí.  

Z demografických údajů je zřejmé, že území MAS Blaník je silně ovlivňováno trendem 
stárnutí populace. Důraz v péči o seniory proto klademe na co nejdelší setrvání seniorů 
v domácím prostředí podporou terénních služeb, neformálních pečovatelů a vzniku 
denního stacionáře. S tím souvisí potřeba podporovat samostatnost seniorů, která je 
spojená s jejich mobilitou a dostupnosti bydlení. Pokud již nelze, aby senior žil sám, nebo 
s rodinou, tak je potřeba mu poskytnout kvalitní pobytovou péči. Zvyšující se aktivita 
seniorů v online světě vyvolává potřebu předcházet rizikům virtuálního zneužívání a 
podlehnutí finančním podvodům formou vzdělávání seniorů.  

Při zjišťování potřeb projevili obyvatelé MAS zvýšenou poptávku po sociálních bytech a 
chráněném prostupném bydlení. Na území MAS Blaník je v současné době nízká 
nezaměstnanost, nicméně je třeba nadále dbát na potřeby osob hůře zaměstnatelných 
(osoby s postižením, matky po mateřské dovolené) a osoby ohrožené dluhovou pastí a 
napomáhat jim v jejich sociálním začleňování, ke kterému přispívá i možnost pracovat.  

Pro efektivní využívání sociálních služeb ze stran obyvatel je třeba služby rozšiřovat 
s ohledem na rostoucí poptávku a trendy území, zároveň se však více zaměřit na 
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propagaci služeb v regionu. Ruku v ruce s materiální a finanční podporou rozvoje 
sociálních služeb je důležité naplnit potřebu osobního rozvoje jejich zaměstnanců, 
účinnou psychohygienou, supervizí či vzděláváním. 

Naplnění potřeby zlepšení dostupnosti sociálních služeb pro všechny cílové skupiny 
napomůže ke slaďování pracovního, osobního a rodinného života obyvatel území MAS.  

4. Zajištění 
dostupnosti 
kvalitního 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání 

 

Území MAS Blaník je v dostatečné míře pokryto sítí mateřských, základních a středních 
škol. Kapacita většiny mateřských a základních škol je naplněna na maximum. 
V některých školách došlo i k navýšení kapacity přístavbou nových tříd. Mateřské školy 
musí však i přes tato navýšení některé zájemce odmítat. U základních škol je až na výjimky 
kapacita dostatečná a problémy mohou nastat spíše v případě silnějších ročníků či 
v souvislosti s trendem snižování počtu žáků ve třídě. Ve větší míře však školy vnímají jako 
potřebné zlepšování zázemí pro žáky, a to jak kmenových, tak i odborných učeben včetně 
IT a dalších vybavení, venkovních učeben či didaktických koutků v mateřských školách. 
Chybí také kvalitní zázemí pro zaměstnance škol. Zmiňováno jako nedostatečné je také 
neformální zázemí pro žáky, a to jak pro mimoškolní zájmové kroužky, tak zázemí pro 
relaxační a odpočinkovou činnost žáků.  

Naplňování potřeby kvalitního vzdělávání doplňuje i další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, kdy je kladen důraz na sdílení zkušeností zkušených a začínajících pedagogů 
a také využití supervize a mentoringu. Školy nejvíce kladou důraz na další vzdělávání 
v oborových školeních, kvalifikační školeních, metodická školeních a specializačních 
studiích. 

Důležitou součástí zkvalitnění vzdělávání, která není v současné době příliš rozvinutá, je 
spolupráce škol. Zde je velký prostor pro zlepšení. Školy mezi sebou spolupracují spíše 
formálně a pouze v rámci dílčích aktivit. Školy vnímají, že je v této oblasti prostor pro 
zlepšení a chtějí zlepšit spolupráci se školami i jinými organizacemi v rámci území MAS. 
Zájem by byl o společná setkání zástupců škol a také o sdílení různých odborníků více 
školami (např. psycholog, projektový manažer apod.). Zájem je také o navázání 
spolupráce a výměny zkušeností i se školami mimo území i spolupráci mezinárodní. 

Důležitou potřebou je také aktivizování a větší zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. 
U části rodičů je vidět zvětšený zájem o vzdělávání svých dětí, zůstává zde však i část 
rodičů, kteří se do procesu vzdělávání zapojují minimálně či vůbec. Zde je třeba vhodnou 
komunikací a pomocí různorodých cest navázat kladný vztah ke škole. Tím lze i 
předcházet vzniku rizikového chování žáků, které také velmi ovlivňuje kvalitu vzdělávání. 
V rámci prevence rizikového chování je však třeba školy podpořit i vhodnými programy 
primární a případně také sekundární prevence, které napomohou ve škole budovat 
fungující kolektiv a vytvářet příjemné prostředí pro všechny žáky. 

V rámci neformální vzdělávání jsou definované různorodé dílčí potřeby, které při jejich 
naplnění pomohou vytvořit v území širokou škálu volnočasových aktivit pro všechny 
věkové skupiny. V první řadě potřebují poskytovatelé neformálního vzdělávání vhodné 
prostory a také nové vybavení pro rozvoj své činnosti. Často mají vybavení zastaralé či je 
získáváno z druhé ruky jako dar apod. Stále častějším problémem je také nalezení 
vedoucí ochotných vést pravidelný kroužek. I zde je nutné pro udržení široké nabídky 
volnočasových aktivit provést nutné a motivující kroky pro udržení stávajících a přivedení 
nových vedoucích. I když je nabídka různých aktivit v území poměrně široká, i nadále 
zůstává v území prostor pro zlepšení a je nutná podpora aktivit pro děti a mládež 
(kroužky, kluby, propojení vrstevníků, místa pro setkávání apod.), pro dospělé 
v produktivním věku (kurzy, workshopy, semináře, přednášky navázané nejen na návrat 
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na trh práce) a pro seniory (kurzy, cvičení, přednášky, akademie a univerzity třetího 
věku). 

5. 

Udržet stávající a 
vytvářet nová 
pracovní místa a 
zdroje příjmů 
z cestovního 
ruchu. 

Cestovnímu ruchu, který je důležitým zdrojem pracovních míst a příjmů celého území 
MAS, vévodí několik málo turistických cílů (Blaník, Vlašimský zámek a park, Vodní dům). 
Nejvýznamnější turistický cíl v soukromém vlastnictví – Farma Blaník – zcela ukončil svůj 
provoz a na další podnikatelské subjekty významně doléhají důsledky koronavirové krize. 
V území je potřeba diverzifikovat turistiku mezi více cílů, a to podporou vzniku nových a 
rozvoje stávajících cílů a modernizací turistické infrastruktury včetně mobiliáře a 
doprovodných služeb. Důraz je potřeba klást na cykloturistiku, agroturistiku, zážitkovou 
turistiku a bezbariérovost turistických cílů, tras i služeb. Vznik nových turistických cílů je 
potřeba ověřovat marketingovým průzkumem a komunitním plánováním. Rozvoj 
agroturistiky a hipoturistiky je podmíněn zmapováním nabídky, zájmů a potřeb v této 
oblasti.  

V oblasti ubytovacích i gastro služeb je potřeba zvýšit nejen kvalitu, ale i pestrost, 
v regionu chybí možnosti ubytování v soukromí a u některých turistických cílů chybí 
adekvátní gastro služby. Celkově je potřeba zlepšit služby pro turisty navštěvující horu 
Blaník (nové turistické infocentrum, cykloboxy a úschovny ad. služby). V regionu chybí 
přírodní koupaliště pro turisty, kempy a karavanová stání. 

Velký prostor pro zlepšení je v oblasti marketingu a propagace, zejména pomocí online 
nástrojů a mobilních aplikací. Významnou roli zde sehrává samotná značka i certifikovaná 
destinační společnost Kraj blanických rytířů. Důležité je naplnit potřebu koordinace a 
spolupráce v marketingu a propagaci, diverzifikovat propagaci podle cílových skupin, 
témat a speciálních nabídek. Zejména menší aktéři v cestovním ruchu potřebují často 
odborné poradenství, vzdělávání, výměnu zkušeností a zároveň možnost opřít se o 
strategické dokumenty založené na marketingových průzkumech a tvrdých datech ze 
sčítačů návštěvníků.  

6. 

Rozšíření a 
zkvalitnění 
komunitních a 
kulturních aktivit 
v obcích 

Ačkoli spolková a kulturní činnost je ve většině obcí živá a navazuje na dlouhou tradici, 
potýká se často s téměř existenčními problémy, a to z důvodu nedostatku personálních 
kapacit. Průzkum potřeb v území ukázal, že jak členské základny spolků, tak počty jejich 
dobrovolníků v posledních letech neklesají, často dokonce stoupají, většina aktivit je však 
zajišťována na dobrovolnické bázi s minimem finančních zdrojů na provoz a personální 
zajištění (2/3 spolků nemají žádné zaměstnance a roční rozpočet mají do 100 tisíc Kč).  
Tyto omezené kapacity jsou proto věnovány na přímé zajištění akcí a aktivit, nikoli už na 
propagaci, spolupráci či fundraising (získávání finančních zdrojů). Hlavním finančním 
zdrojem proto zůstávají dlouhodobě pro většinu spolků členské příspěvky a obecní 
rozpočet. U mnohých spolků je tato situace ještě ztížena absencí zapojení mladších 
generací do činnosti spolku, které by vystřídaly stávající pracovníky.  

Dotazníkové šetření v území ukázalo, že více než polovina spolků pro rozvoj své činnosti 
potřebuje zejména 1) investice do vybavení, 2) nové členy a nové nápady, 3) zapojení 
mladší generace do činnosti a 4) investice do rekonstrukce zázemí. 

Jednou z důležitých potřeb rozvoje spolkových a kulturních aktivit je koordinace a 
spolupráce v plánování a propagaci v rámci regionu, čemuž by pomohla online (webová 
a mobilní) platforma regionálního kalendáře akcí. Odklon mladších generací od 
spolkových činností může ukazovat na potřebu přesunutí části aktivit do online prostoru, 
kde se mladí stále více pohybují (nyní více i v důsledku koronavirové krize), přičemž 
většina tradičních spolků často nemá ani vlastní webovou stránku, natož zajímavé online 
prostředí. Potřebu provozních a personálních finančních zdrojů může pomoct řešit 
spolupráce spolků, které se spojí s podobnými činnostmi do společného fundraisingu. 
Skrze spolupráci je možné řešit i potřebu realizovat odborné a zájmové akce či aktivity na 
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podporu vedoucích, trenérů a managementu. Budování kapacit místních spolků 
(vzdělávání, odborné poradenství, administrativní podpora ad.) je potřeba zajistit 
systematičtěji, například pomocí větších neziskových organizací (MAS Blaník, Kraj 
blanických rytířů, ČSOP) nebo jednotlivými střešními organizacemi.  

Velká část obcí v území MAS si uvědomuje potřebu investovat do rozvoje spolkových 
domů či místností, málokde je však tento prostor vnímán a užíván jakožto multifunkční 
komunitní prostor – spojení např. obecní knihovny, scházení se spolků i neformálních 
skupin a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit podporovaných obcí. Pracovní 
skupina zdůraznila potřebu podporovat akce a aktivity cílené na děti a mládež, seniory, 
rodiny či mezigenerační setkávání, jakož i obecně podporovat v rámci celého území akce 
a aktivity s kulturním, sportovním, regionálně zaměřeným nebo tradice rozvíjejícím 
programem.  

7. Posílení 
ekologické 
stability krajiny 

Obyvatelé a subjekty působící na území MAS Blaník, ať se jedná o zemědělce, lesníky, 
ochránce přírody, běžné obyvatele obcí z území či návštěvníky místní krajiny, stále 
výrazněji pociťují projevy probíhající klimatické změny, která se negativním způsobem 
odráží na jejich aktivitách v přírodě a v krajině, a to včetně krajiny městské. 
K nejpalčivějším dopadům těchto změn patří sucho a nedostatek vody v krajině, půdní 
eroze, cykly přemnožení škůdců a invazivních živočišných i rostlinných druhů, extrémní 
projevy počasí včetně povodní. Tyto jevy vedou k tomu, že v krajině chybí dostatek 
přirozené vláhy pro zemědělské plodiny i pro lesní porosty, snižuje se hladina spodních 
vod, velké množství vody z území odtéká mj. kvůli vysokému zastoupení meliorací, z nichž 
část je navíc dlouhodobě neudržovaná, dochází k rozsáhlému odplavování a jiným 
způsobům snižování zastoupení úrodné složky půd, dochází k cyklům přemnožení 
kůrovce, hrabošů, rostlinných škůdců a invazivních druhů i spárkaté lesní zvěře.  

V rámci dotazníkového šetření mezi zemědělci a lesníky bylo zjištěno, že uživatelům 
krajiny nechybí ochota přizpůsobit svou činnost tak, aby došlo k posílení ekologické 
stability krajiny, narážejí však na finanční nerentabilitu některých takových opatření, 
nedostupnost vhodné mechanizace, ale také například na chybějící zdroje pro rozvoj 
včelařství, pěstování původních plodin či pastevní způsob chovu dobytka. Obnově 
vytěžených lesních porostů po kůrovcové kalamitě pak dále brání nedostupnost 
sadebního materiálu a nedostatečná podpora školkařství. Další podstatnou překážkou 
rychlejšího a efektivnějšího prosazování opatření pro posilování ekologické stability 
krajiny patří administrativní překážky, limitující jsou také jen velmi pomalu postupující 
komplexní pozemkové úpravy a jejich realizace. Zemědělci a lesníci se dále potýkají 
s nedostatkem pracovních sil a s negativním postojem obyvatel území k jejich činnosti 
jako takové. Při jednání pracovních skupin se jako stěžejní překážka zavedení skutečně 
účinných krajinných opatření na posílení biodiverzity a odolnosti vůči půdní erozi se 
ukázala nedostatečná komunikace mezi dotčenými aktéry při přípravě a realizaci 
jednotlivých záměrů. 

8. Spolupráce, 
vzdělávání a 
SMART přístup 

Při jednáních všech pracovních skupin napříč mnoha tématy vyvstávala skupina vzájemně 
propojených potřeb, které se dají zčásti zařadit do kategorie SMART přístupu, navíc 
obsahují i důležitý prvek vzdělávání a výměny zkušeností. Jedná se tedy o potřebu 
přistupovat k řešení problémů – nehledě na tematickou oblast – kombinací několika 
přístupů zároveň:  

- strategický přístup, plánování a tvorba koncepcí, 
- spolupráce různých typů aktérů, zapojování veřejnosti nebo cílových skupin,   
- mezioborový přístup a sdílený užitek (řešení několika problémů najednou, 

kombinace různých odborných perspektiv), 
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- hledání inovativních postupů či řešení, využití moderních technologií a online 
nástrojů, 

- vzdělávání účastníků procesu, exkurze a výměny zkušeností, možnosti napojení 
na výzkum a vývoj. 
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize 

Území MAS Blaník je místo pro život se zachovalou přírodou, malebnými obcemi plnými aktivních lidí 
a místo nabízející obyvatelům naplnění potřeb v oblasti osobního rozvoje, vzdělávání, sociálních a 
zdravotnických služeb i možnost uplatnění v profesním životě a volném čase. Lidé jsou aktivní v 
zapojení do života komunity a do zachování tradic. Krajina tvoří společný prostor pro činnost člověka i 
přírodní bohatství. Místní zdroje a produkty jsou využívány s ohledem na šetrnost k životnímu 
prostředí a jeho zachování pro budoucí generace. Je vytvářen prostor pro inovace a rozvoj. Spolupráce 
se daří napříč sektory, generacemi, zájmovými skupinami. 

 

3.1.2 Strategické cíle 

Strategický cíl R (rozvoj obcí): Cílem je zvýšení kvality života v obcích pro udržení stávajících a přilákání 
nových obyvatel pro bydlení, život i práci v regionu 

Indikátory: Počet obyvatel území v produktivním věku, Počet ekonomicky aktivních subjektů v území, 
Počet nově postavených bytů v území od roku 2001 

 

Strategický cíl S (sociální služby): Zvýšit dostupnost i kvalitu sociálních služeb na celém území MAS 
zejména pro rodiny s dětmi, seniory a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Indikátory: Počet poskytovaných sociálních služeb v území MAS, Počet denních stacionářů v území MAS, 
Počet sociálních podniků 

 

Strategický cíl V (výchova a vzdělávání): Cílem je prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit zlepšit 
kvalitu výuky formálního i neformálního vzdělávání pro všechny věkové skupiny 
Indikátory: Celkový počet dětí, žáků a studentů v území, Úspěšnost studentů u závěrečných zkoušek 

 

Strategický cíl C (cestovní ruch): Prostřednictvím rozvoje marketingu, zvýšení atraktivity a dostupnosti 
turistických cílů i kvality služeb pro turisty, zároveň s ohledem na ochranu přírody a krajiny, udržíme 
stávající a vytvoříme nová pracovní místa a zdroje příjmů z cestovního ruchu. 
Indikátory: Počet certifikovaných TIC v území MAS, Počet turistických cílů a akcí s návštěvností nad 1000 
ročně, Počet ubytovacích lůžek s bezbariérovým přístupem, Procento využití lůžek v hromadných 
ubytovacích zařízeních 

 

Strategický cíl K (kulturní, spolková a zájmová činnosti): Cílem je pestrá nabídka kulturní, spolkové a 
zájmové činnosti pro všechny věkové skupiny obyvatel na celém území MAS, kterou vytvářejí místní 
formální a neformální organizace, které navzájem spolupracují a opírají se o širokou základnu aktivních 
členů a dobrovolníků a dostatečné materiální zázemí. 

Indikátory: Počet míst určených ke komunitnímu životu a zájmovému setkávání podpořených přes MAS 
(rekonstrukce, vybavení) 
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Strategický cíl P (potenciál krajiny): Cílem rozvoje je harmonická, pestrá krajina, odolná vůči projevům 
klimatických změn, která vytváří dostatečný potenciál pro udržitelné využívání a pro zajištění obživy 
místních obyvatel 
Indikátory: Zastoupení půdních bloků o rozloze nad 30 ha, Zastoupení melioračně zpevňujících dřevin 
v lesních porostech, Počet ha zemědělské půdy v ekologickém režimu nebo v přechodném období 
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

 

Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

STRATEGICKÝ 
CÍL 

INDIKÁTORY SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ POTŘEBA 

Rozvoj obcí 

R– Cílem je 
zvýšení kvality 
života v obcích 
pro udržení 
stávajících a 
přilákání 
nových 
obyvatel pro 
bydlení, život i 
práci v regionu 

Počet obyvatel 
území 
v produktivním 
věku 

 

Počet 
ekonomicky 
aktivních 
subjektů 
v území  

 

Počet nově 
postavených 
bytů v území 

R-1: Prostřednictvím podpory 
podnikání (zejména drobného), 
vzniku pracovních míst, podpory 
realizace komplexních pozemkových 
úprav, podpory zajištění odpovídající 
územně plánovací dokumentace 
k podpoře rozvoje obce s ohledem na 
bydlení přilákat nové a udržet 
stávající obyvatele, vytvořit kvalitní 
podmínky pro život všech generací 

R-1-1 Podpora podnikání a vzniku pracovních 
míst na venkově 

1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-1-2 Podpora realizace komplexních 
pozemkových úprav 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-1-3 Podpora vzniku a aktualizace územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů 

1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

R-1-4 Podpora zázemí, vybavení a provozu 
venkovských služeb 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury  
1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

R-1-5 Výstavba, modernizace a údržba bytového 
fondu obcí, podpora vzniku zón k trvalému 
bydlení 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-2: Prostřednictvím budování a 
modernizace kvalitní technické, 
dopravní a další veřejné 
infrastruktury, včetně preventivních 
opatření na ochranu majetku, 

R-2-1 Základní technická infrastruktura 2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-2-2 Veřejná infrastruktura a veřejná 
prostranství 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-2-3 Dopravní infrastruktura 2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 
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zkvalitňovat život v regionu 
s preferencí SMART řešení 

R-2-4 Regionální a meziregionální hromadná 
doprava 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-2-5 Preventivní protipovodňová opatření v 
intravilánu obcí 

7. Posílení ekologické stability 
krajiny 
2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

R-2-6 Realizace opatření k adaptaci na 
klimatické změny v obcích 

7. Posílení ekologické stability 
krajiny 

R-3: Přechod z odpadového na 
oběhové hospodářství a efektivní 
nakládání se zdroji včetně využití 
obnovitelných zdrojů energie 
s preferencí využívání SMART řešení 

R-3-1 Efektivní odpadové hospodářství a 
využívání zdrojů 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-3-2 Využití obnovitelných zdrojů energie a 
podpora úspor energie ve vazbě na místní 
podmínky 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-4 Prostřednictvím podpory 
komunitního života v obcích působit 
preventivně proti sociálně 
patologickým jevům, zlepšit sociální i 
zdravotní situaci místních obyvatel a 
současně umožnit integraci nově 
příchozích obyvatel. 

R-4–1 Podpora míst pro setkávání, sport, hru a 
zábavu (Investice, budování, vybavení) 

2. Zajištění rozvoje venkovské 
infrastruktury 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-5 Prostřednictvím spolupráce, 
strategického plánování a moderního 
řízení obcí uskutečňovat efektivní a 
inovativní řešení pro rozvoj obcí 
v oblasti investičních i neinvestičních 

R-5-1 Strategické plánování v obcích a řízení obcí  6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 
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záměrů a nakládání s finančními 
zdroji (evropské a národní zdroje i 
rozpočty obcí) 

R-5-2 Spolupráce obcí se subjekty veřejného i 
soukromého sektoru  

6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-5-3 Zvyšování efektivity a kvality státní správy 
a samosprávy 

6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

R-5-4 Zapojování obyvatel do rozhodování obcí  6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

Sociální služby: 

S - Zvýšit 
dostupnost i 
kvalitu 
sociálních 
služeb na celém 
území MAS 
zejména pro 
rodiny s dětmi, 
seniory a osoby 
ohrožené 
sociálním 
vyloučením. 

Počet 
poskytovaných 
sociálních 
služeb v území 
MAS  

Počet denních 
stacionářů 
v území MAS 

 

Počet sociálních 
podniků 

S-1 Zvyšování kvality a dostupnosti 
sociálních služeb 

S-1-1 Vzdělávání pracovníků v sociálních 
službách 

3. Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb na celém území 
MAS 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

S-1-2 Informovanost veřejnosti o sociálních 
službách 

S-1-3 Materiální a finanční zajištění soc. služeb 

S-1-4 Rozšiřování sociálních služeb, 
doprovodných programů a dobrovolnictví 

S-2 Podpora rodin s dětmi S-2-1 Dostupné a kvalitní poradenství pro rodiny 
s dětmi 

3. Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb na celém území 
MAS S-2-2 Podpora rodin s dětmi s postižením 

S-3 Podpora seniorů a osob se 
zdravotním postižením 

S-3-1 Podpora terénních služeb a péče 
v domácím prostředí 

3. Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb na celém území 
MAS 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

S-3-2 Aktivizace seniorů a osob se zdravotním 
postižením 

S-3-3 Podpora mobility seniorů a osob se 
zdravotním postižením 



19 
 

S-3-4 Pobytové služby pro seniory a osoby s 
postižením 

S-4 Podpora lidí ohrožených sociálním 
vyloučením a sociálně vyloučených 

S-4-1 Podpora služeb psychiatrické péče 3. Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb na celém území 
MAS 

S-4-2 Sociální bydlení 

S-4-3 Podpora zadlužených osob 

S-5 Podpora zaměstnanosti osob se 
ztíženým přístupem na pracovní trh 

S-5-1 Podpora zaměstnávání osob ohrožených 
sociálním vyloučením a sociálně vyloučených 

3. Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb na celém území 
MAS S-5-2 Podpora zaměstnávání osob s postižením 

Výchova a 
vzdělávání 
V – Cílem je 
prostřednictvím 
konkrétních 
projektů a 
aktivit zlepšit 
kvalitu výuky 
formálního i 
neformálního 
vzdělávání pro 
všechny věkové 
skupiny 

Celkový počet 
dětí, žáků a 
studentů 

 

Úspěšnost 
studentů u 
závěrečných 
zkoušek 

V-1 Zkvalitnění a obohacení výuky 
pomocí modernizace vnitřních i 
venkovních výukových prostor 
školských zařízení 

V–1–1 Podpora vybudování, rekonstrukce, 
modernizace a vybavení výukových prostor 
včetně odborných a venkovních učeben a 
didaktických koutků 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání 

V-1-2 Podpora modernizace a rekonstrukce 
prostor školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání včetně vybavení 

V–1–3 Podpora vybudování a modernizace 
zázemí pro zaměstnance   
V-1-4 Budování zázemí pro poradenská 
pracoviště a pro práci s žáky se speciálními 
potřebami 

V-1-5 Podpora pořízení učebních pomůcek, 
příruček a materiálů  

V-2 Přispět ke zvýšení kvality a 
obohacení výuky na školách 
prostřednictvím dalšího vzdělávání 
pedagogů, sdílení a předávání 
zkušeností mezi pedagogy, pomocí 
supervizí a zapojení moderních 
výukových metod 

V-2-1 Podpora a rozvoj dalšího vzdělávání 
pedagogů 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání V-2-2 Podpora supervize a mentoringu ve 

školách 

V-3 Zefektivnění a zintenzivnění 
spolupráce škol, budování vztahů a 
vytváření společných cílů a aktivit 

V-3-1 Podpora místní spolupráce mezi školami 
při sdílení služeb či odborníků a při přechodu 
mezi jednotlivými vzdělávacími stupni 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání 
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území pomocí spolupráce s různými 
organizacemi, přinášení nových 
poznatků a možností přispívající ke 
zkvalitnění vzdělávání na školách 
v území MAS 

V-3-2 Návštěvy a výměna zkušeností škol na 
místní, národní i mezinárodní úrovni 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

V-3-3 Podpora vzniku a udržení koncepční 
spolupráce mezi školami a pravidelné setkávání 
zástupců škol v rámci regionu 

V-3-4 Podpora mezinárodní spolupráce škol 
zahrnující sdílení zkušenosti m 

V-3-5 Podpora mezioborové spolupráce a 
propojení výuky s praxí 

V-4 Předcházení vzniku rizikové 
chování u žáků a studentů na školách 

V-4-1 Podpora primární a sekundární prevence 
rizikového chování na školách 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání 
 

V-4-2 Podpora vybudování relaxačních a 
odpočinkových míst pro žáky a studenty ve 
školách 

V-5 Rozvíjet rodičovské kompetence a 
mezigenerační spolupráci, aktivizovat 
rodiče a prarodiče k zapojení do 
vzdělávacího procesu a spolupráci se 
vzdělávacími institucemi. 

V-5-1 Podpora programů na rozvoj rodičovských 
kompetencí a aktivizace rodičů s ohledem na 
větší zapojení do procesu vzdělávání 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání 
 V-5-2 Podpora mezigenerační spolupráce jako 

další formy propojení rodiny a školy  

V-5-3 Aktivizace rodičů/ prarodičů pomocí 
komunitních setkání  

V-6 Umožnit všem věkovým a 
sociálním skupinám aktivně a 
smysluplně trávit čas prostřednictvím 
široké nabídky vzdělávacích a 
volnočasových aktivit včetně podpory 
jejich zapojení do projektů  

V-6-1 Podpora vybudování a modernizace 
zázemí pro neformální a zájmové vzdělávání 
mimo budovy škol 

4. Zajištění dostupnosti kvalitního 
formálního a neformálního 
vzdělávání 
 V-6-2 Rozvoj programů mimoškolního a 

zájmového vzdělávání jako prevence rizikového 
chování  

V-6-3 Podpora a rozvoj programů vzdělávání 
dospělých, podpora celoživotního vzdělávání 
v souvislosti s návratem na trh práce 

V-6-4 Podpora aktivního stáří a vzdělávacích 
programů pro seniory. 
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Cestovní ruch: 
C - 
Prostřednictvím 
rozvoje 
marketingu, 
zvýšení 
atraktivity a 
dostupnosti 
turistických cílů 
i kvality služeb 
pro turisty, 
zároveň 
s ohledem na 
ochranu 
přírody a 
krajiny, 
udržíme 
stávající a 
vytvoříme nová 
pracovní místa 
a zdroje příjmů 
z cestovního 
ruchu.  

Počet TIC 
v území MAS 

 

Počet 
turistických cílů 
a akcí 
s návštěvností 
nad 1000 ročně 

 

Počet 
ubytovacích 
lůžek 
s bezbariérovým 
přístupem 

 

Procento využití 
lůžek 
v hromadných 
ubytovacích 
zařízeních  

C-1. Prostřednictvím podpory rozvoje 
turistických cílů a turistické 
infrastruktury je zvýšena atraktivita 
území pro všechny typy turistiky 
včetně možnosti bezbariérového 
pohybu 

C-1-1. Výstavba, oprava, modernizace, údržba a 
zpřístupnění turistických cílů a atraktivit 

5. Udržet stávající a vytvářet nová 
pracovní místa a zdroje příjmů 
z cestovního ruchu. 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

C-1-2 Výstavba, značení a údržba všech typů 
turistických tras a jejich vybavení mobiliářem 

C-1-3. Rozvoj zážitkové turistiky a her pro 
návštěvníky 

C-1-4. Pořádání akcí s potenciálem turistické 
návštěvnosti 

C-2. Prostřednictvím podpory rozvoje 
služeb pro turisty je zvýšena nabídka 
a kvalita služeb a jsou udržena 
stávající a vytvořena nová pracovní 
místa v regionu 

C-2-1. Poskytování specializovaných služeb 
turistům 

5. Udržet stávající a vytvářet nová 
pracovní místa a zdroje příjmů 
z cestovního ruchu. 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

C-2-2. Výstavba, oprava a modernizace 
turistických informačních center a souvisejících 
služeb pro turisty 

C-2-3. Vznik nových a zvýšení kvality stávajících 
ubytovacích kapacit a gastro služeb, podpora 
ubytování v soukromí 

C-2-4. Spolupráce poskytovatelů služeb a jejich 
napojování na turistické cíle a trasy 

C-2-5. Rozvoj agroturistiky podporou prodeje ze 
dvora a ukázek tradičního hospodaření a řemesel 

C-3. Prostřednictvím rozvoje 
marketingu a propagace je docíleno 
efektivnějšího oslovení všech 
relevantních cílových skupin 

C-3-1. Efektivní využití online nástrojů a aplikací 
pro propagaci uvnitř i mimo region i pro podporu 
lokálního cestovního ruchu 

5. Udržet stávající a vytvářet nová 
pracovní místa a zdroje příjmů 
z cestovního ruchu. 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

C-3-2. Podpora certifikace služeb 

C-3-3. Diverzifikace marketingu podle cílových 
skupin, vytváření speciálních nabídek, cílená 
tematická propagace, propagace mimosezónní 
turistiky 

C-4. V rámci regionu funguje 
koordinované a kvalitní řízení 

C-4-1. Sběr dat o výkonnosti cestovního ruchu, 
hodnocení kvality služeb a tvorba strategických 
dokumentů 
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cestovního ruchu, vzdělávání a 
spolupráce 

C-4-2. Zmapování nabídky, zájmů a potřeb 
v oblasti agroturistiky, hipoturistiky a 
bezbariérové turistiky 

5. Udržet stávající a vytvářet nová 
pracovní místa a zdroje příjmů 
z cestovního ruchu. 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

C-4-3. Ověřování vzniku turistických cílů 
marketingovým průzkumem a komunitním 
plánováním 

C-4-4. Podpora projektů spolupráce, výměny 
zkušeností, exkurzí a vzdělávání všech typů 
aktérů v cestovním ruchu 

C-4-5. Poskytování odborného poradenství 
poskytovatelům služeb v CR  

Kulturní, 
spolková a 
zájmová 
činnost 
K – Cílem je 
pestrá nabídka 
kulturní, 
spolkové a 
zájmové 
činnosti pro 
všechny věkové 
skupiny 
obyvatel na 
celém území 
MAS, kterou 
vytvářejí místní 
formální a 
neformální 
organizace, 
které navzájem 
spolupracují a 
opírají se o 

Počet obyvatel 
území MAS 
v produktivním 
věku 

 

Počet míst 
určených ke 
komunitnímu 
životu a 
zájmovému 
setkávání 
podpořených 
přes MAS 
(rekonstrukce, 
vybavení) 

K-1 Prostřednictvím podpory 
propagace, spolupráce a pořádání 
akcí zajistit pestrou nabídku akcí a 
aktivit Chyba! Nenalezen zdroj o
dkazů. 

K-1-1 Podpora individuální i společné propagace 
jednorázových akcí i dlouhodobých aktivit 

6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

K-1-2 Podpora dobrovolnictví a spolupráce 

K-1-3 Podpora akcí a aktivit s kulturním, 
sportovním, regionálně zaměřeným nebo tradice 
rozvíjejícím programem 

K-1-4 Podpora odborných a zájmových akcí 

K-1-5 Podpora akcí a aktivit pro děti, mládež a 
seniory 

K-2 Prostřednictvím vzdělávání, 
odborné a institucionální podpory 
zkvalitňovat kulturní, spolkovou a 
zájmovou činnost v regionu 

K-2-1 Podpora vedoucích, trenérů a 
managementu 

6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 

K-2-2 Odborná a administrativní podpora 

K-3 Prostřednictvím dostatečného a 
kvalitního materiálního zázemí spolků 
a dalších subjektů umožnit kvalitnější 
a atraktivnější nabídku kulturní, 
spolkové a zájmové činnosti 

K-3-1 Podpora budování a obnovy infrastruktury 
pro kulturní, spolkovou a zájmovou činnost 

2. Rozvoj venkovské infrastruktury 

6. Rozšíření a zkvalitnění 
komunitních a kulturních aktivit 
v obcích 

K-3-2 Podpora materiálního vybavení spolků, 
neformálních sdružení a dalších subjektů 
provozujících kulturní a zájmovou činnost 
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širokou 
základnu 
aktivních členů 
a dobrovolníků 
a dostatečné 
materiální 
zázemí.  

Potenciál 
krajiny 
P – Cílem 
rozvoje je 
harmonická, 
pestrá krajina, 
odolná vůči 
projevům 
klimatických 
změn, která 
vytváří 
dostatečný 
potenciál pro 
udržitelné 
využívání a pro 
zajištění obživy 
místních 
obyvatel 

Zastoupení 
půdních bloků o 
rozloze nad 30 
ha 
 
Zastoupení 
melioračně 
zpevňujících 
dřevin v lesních 
porostech 
 
Počet ha 
zemědělské 
půdy 
v ekologickém 
režimu nebo 
v přechodném 
období 

P-1 Podporovat úpravy, opravy, 
rekonstrukce a vznik nových lesních, 
polních a víceúčelových cest, které 
umožní 
co největší průchodnost krajiny a její 
funkční využití pro život, turistický 
ruch a zemědělskou činnost, při 
současném zohlednění zájmů 
různorodých cílových skupin. 

P-1-1: Víceúčelové cesty (vč. zeleně, zázemí a 
mobiliáře) a jejich údržba, vč. okrajů polí (př. při 
lesu) a vybavení na údržbu těchto prvků 

2. Rozvoj venkovské infrastruktury 
 

P-1-2: Stabilní vybavení a mobiliář pro pobyt v 
přírodě a krajině vč. možnosti přenocování 

P-2 Rozvíjet efektivní zemědělské 
podnikání, s důrazem na 
podporu malých a středních podniků, 
ekologické zemědělství, diverzifikaci 
do dalších sektorů, podporu lokálního 
odbytu a krátkých dodavatelských 
řetězců 

P-2-1: Modernizace a rozšíření technologického 
zázemí pro zemědělské podnikání  

1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 
8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup  
7. Posílení ekologické stability 
krajiny 
 

P-2-2: Podpora diverzifikace zemědělských 
činností 

P-2-3: Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství 
(prvoprodukce) v místě vzniku a nejbližším 
regionu 

P-2-4: Podpora ekologického zemědělství a 
dalších k přírodě a krajině šetrných a dlouhodobě 
udržitelných zemědělských a potravinářských 
postupů 

P-2-5: Podpora marketingu, online i offline 
propagace  

P-2-6: Podpora sdílení zemědělských technologií 
a jejich využití v oblasti údržby krajiny 
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P-3 Posilovat odolnost krajiny vůči 
klimatickým změnám a jejich 
projevům, podporovat rozmanitost 
krajiny, podnikat kroky k prevenci a 
eliminaci negativních dopadů lidské 
činnosti v krajině zejména s ohledem 
na kvalitu vody a půdy. 

P-3-1: Péče o vodu v krajině - zadržení vody 
v krajině a ochrana vodních zdrojů 

7. Posílení ekologické stability 
krajiny 
 P-3-2: Krajinotvorná opatření a údržba 

neobdělávaných a neobdělávatelných částí 
pozemků 

P-3-3: Přírodě příznivá opatření pro řešení 
ochrany proti škůdcům, nepůvodním druhům a 
invazivním druhům v přírodě a krajině a zajištění 
udržitelných stavů zvěře  

P-4 Podporovat vznik a rozvoj dobře 
prospívajících, přístupných, druhově i 
věkově pestrých a vůči vnějším 
negativním vlivům odolných lesních 
porostů, které slouží jako zdroj pro 
šetrnou a udržitelnou produkci dřeva   

P-4-1: Investice do zařízení, vybavení, technologií 
a staveb pro šetrnou a dlouhodobě udržitelnou 
těžbu dřeva a pro navazující dřevozpracující 
činnosti 

1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

P-4-2: Podpora obnovy lesních porostů ve 
vytěžených oblastech a jejich zajištěnosti 
s využitím postupů zajišťujících druhovou a 
věkovou pestrost výsledného porostu  

7. Posílení ekologické stability 
krajiny 

P-4-3: Podpora mimoprodukčních funkcí lesa 7. Posílení ekologické stability 
krajiny 

P- 5 Iniciovat, podporovat a rozvíjet 
projekty spolupráce a projekty 
zaměřené na nové myšlenky a 
přístupy při využívání potenciálu 
krajiny a smart řešení  

P-5-1:, Technologické inovace a smart řešení ve 
využívání krajiny,  
projekty provázané s vědou a výzkumem 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup  
1. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti 

P-5-2: Podpora zpracování projektových 
dokumentací a souvisejících činností při přípravě 
projektů pro krajinu, životní prostředí a 
zemědělství 

7. Posílení ekologické stability 
krajiny 

P-5-3: Projekty vzájemné spolupráce různých 
zájmových skupin v krajině, vzdělávací a 
informační aktivity, výměna zkušeností a dobré 
praxe 

8. Spolupráce, vzdělávání a SMART 
přístup 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

 

Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

SC:Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD SC:SRR ČR 
21+ 

R-1 R-1-1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst na venkově SC:3.1 

R-1 R-1-2 Podpora realizace komplexních pozemkových úprav Bez vazby na 
SC 

R-1 R-1-3 Podpora vzniku a aktualizace územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů 

Bez vazby na 
SC 

R-1 R-1-4 Podpora zázemí, vybavení a provozu venkovských služeb SC:3.3 

R-1 R-1-5 Výstavba, modernizace a údržba bytového fondu obcí, 
podpora vzniku zón k trvalému bydlení 

Bez vazby na 
SC 

R-2 R-2-1 Základní technická infrastruktura Bez vazby na 
SC 

R-2 R-2-2 Veřejná infrastruktura a veřejná prostranství SC:3.3 

R-2 R-2-3 Dopravní infrastruktura SC: 3.2 

R-2 R-2-4 Regionální a meziregionální hromadná doprava SC: 3.2  

R-2 R-2-5 Preventivní protipovodňová opatření v intravilánu obcí Bez vazby na 
SC 

R-2 R-2-6 Realizace opatření k adaptaci na klimatické změny v obcích SC:3.4 

R-3 R-3-1 Efektivní odpadové hospodářství a využívání zdrojů Bez vazby na 
SC 

R-3 R-3-2 Využití obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie 
ve vazbě na místní podmínky 

SC:3.5 

R-4 R-4–1 Podpora míst pro setkávání, sport, hru a zábavu (Investice, 
budování, vybavení) 

SC:3.3 

R-5 R-5-1 Strategické plánování v obcích a řízení obcí  Bez vazby na 
SC 

R-5 R-5-2 Spolupráce obcí se subjekty veřejného i soukromého sektoru  SC:6.2 

R-5 R-5-3 Zvyšování efektivity a kvality státní správy a samosprávy SC:6.3 

R-5 R-5-4 Zapojování obyvatel do rozhodování obcí  Bez vazby na 
SC 

S-1 S-1-1 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách SC:3.3 

S-1 S-1-2 Informovanost veřejnosti o sociálních službách SC:3.3 

S-1 S-1-3 Materiální a finanční zajištění soc. služeb SC:3.3 

S-1 S-1-4 Rozšiřování sociálních služeb, doprovodných programů a 
dobrovolnictví 

SC:3.3 

S-2 S-2-1 Dostupné a kvalitní poradenství pro rodiny s dětmi SC:3.3 
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SC:Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD SC:SRR ČR 
21+ 

S-2 S-2-2 Podpora rodin s dětmi s postižením SC:3.3 

S-3 S-3-1 Podpora terénních služeb a péče v domácím prostředí SC:3.3 

S-3 S-3-2 Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením SC:3.3 

S-3 S-3-3 Podpora mobility seniorů a osob se zdravotním postižením SC:3.3 

S-3 S-3-4 Pobytové služby pro seniory a osoby s postižením SC:3.3. 

S-4 S-4-1 Podpora služeb psychiatrické péče SC:3.3 

S-4 S-4-2 Sociální bydlení SC:3.3 

S-4 S-4-3 Podpora zadlužených osob SC:3.3 

S-5 S-5-1 Podpora zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením 
a sociálně vyloučených 

SC:3.3  

S-5 S-5-2 Podpora zaměstnávání osob s postižením SC:3.3 

V-1 V–1–1 Podpora vybudování, rekonstrukce, modernizace a vybavení 
výukových prostor včetně odborných a venkovních učeben a 
didaktických koutků 

SC:3.3 

V-1 V-1-2 Podpora modernizace a rekonstrukce prostor školských 
zařízení pro zájmové vzdělávání včetně vybavení 

SC:3.3 

V-1 V–1–3 Podpora vedoucí k úpravě venkovních prostor včetně 
venkovních učeben 

SC:3.3 

V-1 V-1-4 Budování zázemí pro poradenská pracoviště a pro práci s žáky 
se speciálními potřebami 

SC:3.3 

V-1 V-1-5 Podpora pořízení učebních pomůcek, příruček a materiálů  SC:3.3 

V-1 V-1-6 Budování zázemí pro poradenská pracoviště a pro práci s žáky 
se speciálními potřebami 

SC:3.3 

V-1 V-1-7 Podpora pořízení učebních pomůcek, příruček a materiálů  SC:3.3 

V-1 V-2-1 Podpora a rozvoj dalšího vzdělávání pedagogů 

 

SC:3.3  

V-1 V-2-1 Podpora supervize a mentoringu ve školách 

 

SC:3.3 

V-1 V-3-1 Podpora místní spolupráce mezi školami při sdílení služeb či 
odborníků a při přechodu mezi jednotlivými vzdělávacími stupni 

SC:3.3 

V-1 V-3-2 Návštěvy a výměna zkušeností škol na místní, národní i 
mezinárodní úrovni 

SC:3.3 

V-2 V-3-3 Podpora vzniku a udržení koncepční spolupráce mezi školami 
a pravidelné setkávání zástupců škol v rámci regionu 

SC:3.3 

V-2 V-3-4 Podpora mezinárodní spolupráce škol SC:3.3 

V-2 V-3-5 Podpora mezioborové spolupráce a propojení výuky s praxí SC:3.3 

V-3   V-4-1 Podpora primární a sekundární prevence rizikového chování 
na školách 

SC:3.3 

V-3  V-4-2 Podpora vybudování relaxačních a odpočinkových míst pro 
žáky a studenty ve školách 

SC:3.3 
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SC:Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD SC:SRR ČR 
21+ 

V-3  V-5-1 Podpora programů na rozvoj rodičovských kompetencí a 
aktivizace rodičů s ohledem na větší zapojení do procesu vzdělávání 

Bez vazby na 
SC 

V-3  V-5-2 Podpora mezigenerační spolupráce jako další formy propojení 
rodiny a školy 

SC:3.3. 

V-3  V-5-3 Aktivizace rodičů/ prarodičů pomocí komunitních setkání  SC:3.3 

V-4 V-6-1 Podpora vybudování a modernizace zázemí pro neformální a 
zájmové vzdělávání mimo budovy škol 

SC:3.3 

V-4 V-6-2 Rozvoj programů mimoškolního a zájmového vzdělávání jako 
prevence rizikového chování  

SC:3.3 

V-5 V-6-3 Podpora a rozvoj programů vzdělávání dospělých, podpora 
celoživotního vzdělávání v souvislosti s návratem na trh práce 

Bez vazby na 
SC 

V-5 V-6-4 Podpora aktivního stáří a vzdělávacích programů pro seniory. SC:3.3 

V-6 V–1–5 Podpora vedoucí k úpravě venkovních prostor včetně 
venkovních učeben 

SC:3.3 

V-6 V-1-6 Budování zázemí pro poradenská pracoviště a pro práci s žáky 
se speciálními potřebami 

SC:3.3 

V-6 V-1-7 Podpora pořízení učebních pomůcek, příruček a materiálů  SC:3.3 

C-1 C-1-1. Výstavba, oprava, modernizace, údržba a zpřístupnění 
turistických cílů a atraktivit 

SC: 3.1 

C-1 C-1-2 Výstavba, značení a údržba všech typů turistických tras a jejich 
vybavení mobiliářem 

SC: 3.1 

C-1 C-1-3. Rozvoj zážitkové turistiky a her pro návštěvníky SC: 3.1 

C-1 C-1-4. Pořádání akcí s potenciálem turistické návštěvnosti SC: 3.1 

C-2 C-2-1. Poskytování specializovaných služeb turistům SC:3.3 

C-2 C-2-2. Výstavba, oprava a modernizace turistických informačních 
center a souvisejících služeb pro turisty 

Bez vazby na 
SC 

C-2 C-2-3. Vznik nových a zvýšení kvality stávajících ubytovacích kapacit 
a gastro služeb, podpora ubytování v soukromí 

SC: 3.1 

C-2 C-2-4. Spolupráce poskytovatelů služeb a jejich napojování na 
turistické cíle a trasy 

SC: 3.1 

C-2 C-2-5. Rozvoj agroturistiky podporou prodeje ze dvora a ukázek 
tradičního hospodaření a řemesel 

SC: 3.1 

C-2 C-3-1. Efektivní využití online nástrojů a aplikací pro propagaci uvnitř 
i mimo region i pro podporu lokálního cestovního ruchu 

SC: 3.1 

C-3 C-3-2. Podpora certifikace služeb SC:3.3 

C-3 C-3-3. Diverzifikace marketingu podle cílových skupin, vytváření 
speciálních nabídek, cílená tematická propagace, propagace 
mimosezónní turistiky 

SC:3.3 

C-3 C-4-1. Sběr dat o výkonnosti cestovního ruchu, hodnocení kvality 
služeb a tvorba strategických dokumentů 

SC: 3.1 

C-4 C-4-2. Zmapování nabídky, zájmů a potřeb v oblasti agroturistiky, 
hipoturistiky a bezbariérové turistiky 

SC: 3.1 
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SC:Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD SC:SRR ČR 
21+ 

C-4 C-4-3. Ověřování vzniku turistických cílů marketingovým průzkumem 
a komunitním plánováním 

SC: 3.1 

C-4 C-4-4. Podpora projektů spolupráce, výměny zkušeností, exkurzí a 
vzdělávání všech typů aktérů v cestovním ruchu 

SC: 3.1 

C-4 C-4-5. Poskytování odborného poradenství poskytovatelům služeb v 
CR  

SC: 3.1 

K-1 K-1-1 Podpora individuální i společné propagace jednorázových akcí 
i dlouhodobých aktivit 

Bez vazby na 
SC 

K-1 K-1-2 Podpora dobrovolnictví a spolupráce Bez vazby na 
SC 

K-1 K-1-3 Podpora akcí a aktivit s kulturním, sportovním, regionálně 
zaměřeným nebo tradice rozvíjejícím programem 

SC:3.3 

K-1 K-1-4 Podpora odborných a zájmových akcí SC:3.3 

K-1 K-1-5 Podpora akcí a aktivit pro děti, mládež a seniory SC:3.3 

K-2 K-2-1 Podpora vedoucích, trenérů a managementu SC:3.3 

K-2 K-2-2 Odborná a administrativní podpora SC:3.3 

K-3 K-3-1 Podpora budování a obnovy infrastruktury pro kulturní, 
spolkovou a zájmovou činnost 

SC:3.3 

K-3 K-3-2 Podpora materiálního vybavení spolků, neformálních sdružení 
a dalších subjektů provozujících kulturní a zájmovou činnost 

SC:3.3 

P-1 P-1-1: Víceúčelové cesty (vč. zeleně, zázemí a mobiliáře) a jejich 
údržba, vč. okrajů polí (př. při lesu) a vybavení na údržbu těchto 
prvků 

Bez vazby na 
SC 

P-1 
P-1-2: Stabilní vybavení a mobiliář pro pobyt v přírodě a krajině vč. 
možnosti přenocování 

Bez vazby na 
SC 

P-2 P-2-1: Modernizace a rozšíření technologického zázemí pro 
zemědělské podnikání  

SC:3.1 

P-2 
P-2-2: Podpora diverzifikace zemědělských činností 

SC:3.1 

P-2 P-2-3: Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství (prvoprodukce) 
v místě vzniku a nejbližším regionu 

SC:3.1 

P-2 P-2-4: Podpora ekologického zemědělství a dalších k přírodě a 
krajině šetrných a dlouhodobě udržitelných zemědělských a 
potravinářských postupů 

SC:3.1 

P-2 
P-2-5: Podpora marketingu, online i offline propagace  

SC:3.1 

P-2 P-2-6: Podpora sdílení zemědělských technologií a jejich využití 
v oblasti údržby krajiny 

SC:3.1 

P-3 
P-3-1: Péče o vodu v krajině - zadržení vody v krajině a ochrana 
vodních zdrojů 

Bez vazby na 
SC 

P-3 
P-3-2: Krajinotvorná opatření a údržba neobdělávaných a 
neobdělávatelných částí pozemků 

Bez vazby na 
SC 

P-3 P-3-3: Přírodě příznivá opatření pro řešení ochrany proti škůdcům, 
nepůvodním druhům a invazivním druhům v přírodě a krajině a 
zajištění udržitelných stavů zvěře  

Bez vazby na 
SC 
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SC:Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD SC:SRR ČR 
21+ 

P-4 P-4-1: Investice do zařízení, vybavení, technologií a staveb pro 
šetrnou a dlouhodobě udržitelnou těžbu dřeva a pro navazující 
dřevozpracující činnosti 

Bez vazby na 
SC 

P-4 P-4-2: Podpora obnovy lesních porostů ve vytěžených oblastech a 
jejich zajištěnosti s využitím postupů zajišťujících druhovou a 
věkovou pestrost výsledného porostu  

Bez vazby na 
SC 

P-4 

P-4-3: Podpora mimoprodukčních funkcí lesa: 

Bez vazby na 
SC 

P-5 P-5-1:, Technologické inovace a smart řešení ve využívání krajiny,  
projekty provázané s vědou a výzkumem 

SC 6.3 

P-5 P-5-2: Podpora zpracování projektových dokumentací a souvisejících 
činností při přípravě projektů pro krajinu, životní prostředí a 
zemědělství 

Bez vazby na 
SC 

P-5 P-5-3: Projekty vzájemné spolupráce různých zájmových skupin 
v krajině, vzdělávací a informační aktivity, výměna zkušeností a 
dobré praxe 

SC.3.4 

 

3.2.1 Soulad cílů Strategického rámce SCLLD s dalšími sektorovými a územně rozvojovými 
strategickými dokumenty 

Jedná se o nepovinnou kapitolu, kterou MAS Blaník nezpracovává. 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie 

 

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Blaník 21+  
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Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 

 

Charakteristika identifikovaných vazeb: 

R-1-4 a R-1-1 Opatření souvisí věcně a časově. V rámci opatření R-4-1 budou podporovány chybějící 
služby v obcích mimo jiné také komerčního charakteru V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci 
podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu pracovních míst.  

R-1-1 a R-1-3 Opatření souvisí věcně a časově. V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a 
jeho podpoře i s ohledem na tvorbu pracovních míst. To souvisí právě vyčleněním ploch pro podnikání 
v územní plánovací dokumentaci.  

R-1-5 a S-4-2 Opatření souvisí věcně a časově. V rámci opatření R-5-1 podporovány investice do 
bytového fondu obcí , přičemž opatření oblasti sociálních služeb je zaměřené na bydlení zejména pro 
znevýhodněné obyvatele a investice do něj. 
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S-5-1 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst, může se mimo jiné jednat i o podniky sociální a zaměstnávání znevýhodněných na 
trhu práce. 

S-5-2 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst, může se mimo jiné jednat i o podniky sociální a zaměstnávání znevýhodněných na 
trhu práce. 

S-2-1 a V-4-1 Opatření S-2-1 vede k dostupnému kvalitnímu poradenství pro rodiny s dětmi. Může tak 
předcházet rizikovému chování a doplňuje opatření V-4-1, které se týká podpory primární a sekundární 
prevence rizikového chování ve školách. 

V-5-1 a S-2-2 Obě opatření směřují k podpoře rodin s dětmi. Opatření S-2-2 cílí na podporu rodin 
s postiženými dětmi a je doplňováno opatřením na podporu programů na rozvoj rodičovských 
kompetencí a zapojení rodičů do procesu vzdělávání. 

V-5-1 a S-2-1 Opatření S-2-1 vede k dostupnému kvalitnímu poradenství pro rodiny s dětmi a navazuje 
tak na opatření k rozvoji rodičovských kompetencí a zapojení rodičů do procesu vzdělávání. 

V-5-2 a S-3-2 Opatření V-5-2 vede podpoře mezigenerační spolupráce, které je další formou propojení 
rodiny a školy, věcně tak navazuje na opatření oblasti sociálních služeb, které vede k aktivizaci seniorů 
a osob s postižením. 

V-5-3 a S-3-2 Opatření vede podpoře mezigenerační spolupráce, které je další formou propojení rodiny 
a školy, věcně tak navazuje na opatření oblasti sociálních služeb, které vede k aktivizaci seniorů a osob 
s postižením. 

V-6-4 a S-3-2 Obě opatření vedou k podpoře seniorů a jejich aktivnímu a kvalitnímu životu. 

V-6-1 a R-4-1 Obě opatření vedou k zajištění zázemí pro neformální, zájmové vzdělávání mimo budovy 
škol. 

V-6-1 a K-2-1 Opatření se se doplňují ve svém věcném zaměření, a to s ohledem na budování zázemí 
pro zájmové a neformální vzdělávání a podpory vedoucích a trenérů zájmových aktivit.  

S-5-1 a V-6-3 Opatření souvisí věcně s ohledem na podporu osob k zařazení na trh práce. Opatření 
výchovy a vzdělávání směřuje k podpoře programu vzdělávání osob k lepšímu uplatnění na trhu práce 
a navazuje na opatření podpory zaměstnávání osob ohrožených osob sociálním vyloučením. 

R-4-1 a C-1-4 Opatření R-4-1 cílí na investice do zázemí, které bývají využívány k pořádání akcí 
s turistickým potenciálem. 

C-1-1 a R-2-2 Opatření souvisí věcně a je v rámci nich cíleno na investice v obcích i krajině, které se 
mohou týkat bezbariérového zpřístupňování turistických cílů v území. 

C-2-3 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

C-3-1 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

C-3-2 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

C-3-3  a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 
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C-4-2  a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

C-4-4 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

C-4-5 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření cestovního ruchu má vazbu na podporu podnikání a vznik nových pracovních 
míst v regionu. 

R-4-1 a K-3-1 Opatření vedou k zajištění kvalitní infrastruktury pro spolkovou ,zájmovou činnost 
v území. 

R-4-1 a K-3-2 Opatření vedou k zajištění kvalitní infrastruktury pro spolkovou ,zájmovou činnost 
v území včetně vybavení. 

R-4-1 a K-1-3 V rámci opatření R-4-1 je cíleno na vytvoření zázemí pro pořádání akcí s kulturním, 
sportovním a dalším programem. 

R-4-1 a K-1-5 V rámci opatření R-4-1 je cíleno na vytvoření zázemí pro pořádání akcí pro děti, mládež a 
seniory. 

V-6-1 a K-3 Obě opatření podporují vybudování zázemí pro zájmovou činnost. 

C-1-1 a P-1-1 Opatření C-1-1 je zaměřeno na výstavbu, opravu, modernizaci a údržbu i zpřístupnění 
turistických cílů a atraktivit, které přímo věcně i finančně souvisí právě s investicemi do víceúčelových 
cest a mobiliáře v území. 

C-1-1 a P-1-2 Opatření C-1-1 je zaměřeno na výstavbu, opravu, modernizaci a údržbu i zpřístupnění 
turistických cílů a atraktivit, které přímo věcně i finančně souvisí právě s investicemi do mobiliáře 
v území. 

P-2-1 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-1 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství.  

P-2-2 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-2 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství. 

P-2-3 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-3 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství. 

P-2-4 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-4 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství. 

P-2-5 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-5 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství. 

P-2-6 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. V rámci opatření P-2-1 je cíleno na rozvoj efektivního zemědělského hospodářství 
s důrazem na malé a střední podniky a ekologické zemědělství. 

P-3-1 a R-2-5 Opatření R-2-5 směřuje k realizaci protipovodňových opatření v obcích věcně souvisí 
s opatřením potenciálu krajiny týkající se zadržování vody v krajině a ochrany vodních zdrojů. 
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P-3-1 a R-2-6 Opatření R-2-6 cílí realizace opatření k adaptaci na klimatickou změnu a souvisí 
s opatřením potenciálu krajiny týkající se zadržování vody v krajině a ochrany vodních zdrojů. 

P-4-1 a R-1-1 V rámci opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření P-4-1 ho doplňuje investicemi do zařízení , vybavení i technologií a staveb 
pro udržitelnou těžbu dřeva a navazující dřevozpracující činnosti. 

P-5-2 a R-1-2 Podporou realizace KPÚ je umožněna příprava projektů na ochranu přírody a krajiny. 

P-5-1 a R-1-1 v opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst. Opatření P-5-1 ho doplňuje investicemi do technologických inovací a provázání 
s vědou a výzkumem. 

V 3-5 a R-1-1 Propojení výuky s praxí podporuje  vznik a udržení pracovních míst. 

C-2-5 a R-1-1 V opatření R-1-1 dojde k aktivizaci podnikání a jeho podpoře i s ohledem na tvorbu 
pracovních míst, mimo jiné například prodeje ze dvora i agroturistiky. 

P-2-2 a C-2-5 Podporou agroturistiky a prodeje ze dvora dochází k diversifikaci zemědělství činností. 
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3.4 Popis inovativních rysů strategie  

 

Území MAS Blaník v provnání s jinými regiony Středočeského kraje bylo do současné doby 
poznamenáno jen malým využitím inovativních, digitálních a celkově SMART řešení, proto jsme při 
tvorbě strategie identifikovali oblast „Spolupráce, vzdělávání a SMART přístup” jako samostatnou 
klíčovou potřebu. Tato potřeba se prolíná vícero oblastmi a je v souladu s několika pilíři Inovační 
strategie ČR.  

Chytré investice jsme definovali jako potřebu zejména v oblasti rozvoje zemědělství a lesnictví. 
Inovativní koncepční přístup spojený s chytrými investicemi si žádá oblast odpadového hospodářství. 
Moderní prvky mobility mají potenciál v řešení problematiky parkování v obcích, problematiky 
objízdných tras D1, ale také například v zajištění lepší mobility seniorů a dalších znevýhodněných 
skupin obyvtel v regionu.  Chytrý marketing by měl sehrát významnou roli zejména v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu, ale potřebný je též v rozvoji krátkých dodavatelských řetězců v regionu. Digitalizace 
veřejných služeb je ve strategii vázána na meziobecní spolupráci, centra sdílených služeb a zapojování 
veřejnosti do rozhodování. Digitalizace v oblasti informování veřejnosti je obsažená v lepší dostupnosti 
sociálních služeb. V oblasti vzdělávání jde zejména o inovativní přístupy ve spolupráci škol s komerčním 
sektorem a samozřejmě zajištění moderního vybavení do škol. V oblasti využívání obnovitelných zdrojů 
energie a energetických úspor chceme jít příkladem inovativnosti prostřednictvím chytrých investic do 
veřejných budov. 

Za zásadní inovaci chápeme zdůrazňování a požadování přístupu k řešení problémů způsobem, který 
je postaven na koncepčním myšlení, mezioborové spolupráci a hledání jednoho řešení pro více 
problémů najednou. Pomocí digitalizace, chytrých investic a moderní mobility chceme zvrátit trend 
stárnutí obvytaelstva tím, že se území MAS Blaník stane atraktivní také pro mladou generaci jak v oblsti 
profesního uplatnění, tak v trávení volného času. 

 

4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Účelem spolku je rozvoj regionu MAS Blaník, naplňováním společných zájmů členů Spolku, koordinací 
spolupráce veřejného sektoru, NNO a podnikatelské sféry realizace rozvojové strategie regionu. 

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány. 

Organizační struktura MAS Blaník vychází ze Stanov MAS Blaník, z. s. Nejvyšším orgánem MAS je Členská 
schůze, která je tvořena členy, tj. fyzickými či právnickými osobami z veřejného a soukromého sektoru. 
Rozhodovacím orgánem je Výbor MAS. Statutárními zástupci jsou předseda a dva místopředsedové. 
Nedílnou součástí organizační struktury jsou Monitorovací a kontrolní výbor a Výběrová komise. Všechny 
činnosti organizace se musí řídit platnými základnými dokumenty, tj. Stanovami a Jednacími řády, a musí 
zároveň respektovat podmínky pro Standardizaci MAS. 

Způsoby jednání jednotlivých povinných orgánů MAS jsou upraveny příslušnými jednacími řády, které 
jsou (v aktuální i archivní verzi) zveřejněny na webu MAS Blaník – www.masblanik.cz/dokumenty.  

 

 

 

http://www.masblanik.cz/dokumenty
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Obrázek 2 Struktura řízení a rozhodování v MAS Blaník, z.s. 

 

 

 

Stanovy také definují roli Kanceláře MAS, která zabezpečuje chod celé organizace. V čele kanceláře 

stojí předseda MAS. Role předsedy vychází ze Stanov MAS Blaník. Jemu jsou podřízeni další 

zaměstnanci kanceláře. 

Kancelář MAS zajišťuje implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Kancelář řídí 
předseda MAS. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD zajišťuje správné nastavení procesů pro řádný 
průběh výběru projektů a kontrolu jejich realizace. Dalšími aktivitami vykonávanými kanceláří MAS 
jsou koordinace jednotlivých programových rámců (zajištění komunikace s žadateli a poskytování 
bezplatné konzultace při přijmu žádostí a při realizaci projektů administrovaných MAS), řízení projektů 
MAS (vedení projektů realizovaných samotnou MAS), animace území a PR aktivity (zejména vydávaní 
Newsletteru MAS Blaník, tvorba tiskových správ, tvorba propagačních materiálů o území a činnosti 
MAS, aktualizace webových stránek MAS apod.). 

Účetnictví a IT služby jsou poskytovány externími dodavateli. Realizace jednotlivých programových 
rámců se řídí pokyny jednotlivých Řídících orgánů i Interními postupy, které jsou spolu dostupné 
v aktuálních i archivních verzích na www.masblanik.cz 

 

 

 

 

Členská schůze 

kontrolní výbor. Schvaluje strategii komunitně vedeného rozvoje pro území MAS Blaník. 

Výbor 

 

 

výbor 

 

Předseda 
dvouleté 

volební období; 

 

 
 

nepřítomnosti) 

 

 

vedoucího zaměstnance 

 

řídí 

Výběrová komise 

(minimálně 5 členná, členem 

mohou být osoby a subjekty, 

které na území MAS 

prokazatelně místně působí, 

volební období jednoleté) 

http://www.masblanik.cz/
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Obrázek 3 Organizační struktura kanceláře MAS Blaník, z.s. 

 

 

4.2 Popis animačních aktivit  

 

Hlavním cílem MAS Blaník je realizovat SCLLD, jejich cílů a priorit, a tím napomoci k rozvoji území MAS. 
Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné zajistit maximální informovanost o SCLLD a o možnostech podpory 
skrze Programové rámce, o jednotlivých výzvách a výsledcích výzev a o podpořených projektech na 
celém území MAS Blaník. Tyto informační a propagační aktivity k SCLLD zajišťuje kancelář MAS. Výčet 
všech aktivit, kterými chce MAS Blaník dosáhnout dostatečné propagace SCLLD, naleznete níže v 
komunikačním schématu. 

 

Pomocí správně nastavených animačních aktivit by mělo v území fungovat: 

Informování a propagace SCLLD vedoucí ke zvýšení zájmu realizace SCLLD 

podpora potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a příprava žádostí směřujících k 
naplňování SCLLD výměny informací mezi zúčastněnými stranami 

usnadnění výměny informací mezi místními aktéry 
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Obrázek 4 Komunikační schéma MAS Blaník  

 

Kancelář MAS poskytuje zájemcům konzultace, pomoc a informační podporu při tvorbě projektových 
záměrů, a zejména to s ohledem na naplňování Akčního plánu SCLLD. Dále je náplní činnosti kanceláře 
MAS šíření povědomí o chytrých řešeních v území, aktivit sloužících k propojení aktérů v území. MAS 
dále v rámci animačních aktivit pořádá semináře i setkání pro aktéry v území.  

 

MAS vydává Newsletter MAS Blaník v elektronické podobě, kterým informuje obyvatele území o 
vyhlášených dotačních výzvách z evropských i národních zdrojů. Dále jsou součástí Newsletteru 
rubriky, ve kterých se mohou zájemci inspirovat zajímavými projekty z území i jiných koutů České 
republiky nebo také informace o činnosti kanceláře MAS. MAS je rovněž aktivní na sociální síti 
Facebook, kde informuje jak se o své činnosti, dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů. 

Komunikační schéma MAS Blaník 

 
Elektronická komunikace 

- www.masblanik.cz 
- facebookový profil MAS Blaník 
- informační emaily členům a zájemcům 
- Newsletter MAS Blaník  

Setkání 

- informační semináře a workshopy 
- tematická setkání 
- konzultace – individuální, skupinové 

Média 
- články  
- reportáže 
- rozhovory 

Tištěné materiály 

- informační letáky a 
brožury 
- výroční zpráva 
 

Akce 

- informační materiály a panely MAS na akcích v regionu 
- pořádání a spolupořádání akcí 
- propagace podpořených projektů 
– slavnostní otevření, dny otevřených dveří 

Odborná veřejnost 
- prezentace na 
konferencích a 
odborných seminářích 
- prezentace na 
veletrzích  
- články v odborném 
tisku 

Propagační materiály 

- propagační letáky a brožury 
k podpořeným projektům 
- propagační předměty – tužky, bloky 
apod. 

http://www.masblanik.cz/
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4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni 
a přeshraniční spolupráce  

Jde o nepovinnou kapitolu, kterou MAS Blaník nezpracovává. 

 

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Blaník bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro 
využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 
a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální 
politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

MAS Blaník provádí monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů, a také monitorování 
SCLLD jako celku. Zprávu o plnění integrované strategie (průběžnou) projednává Výbor MAS. Zprávu 
překládá MAS 2x ročně (vždy do 20. 1. roku n+1 vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n, resp. 20. 7. roku 
n vždy s použitím údajů k 30. 6. roku n).V rámci Zprávy MAS monitoruje celkový kontext realizace 
strategie a popisuje její schválené změny, a to do MS2014+. Součástí Zprávy jsou vždy informace o 
vývoji realizace IN, schválených a realizovaných projektů i plnění indikátorů a finančního plánu. Na 
základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu 
může MAS ve Zprávě popsat plánované změny integrované strategie.   

Do 30 pracovních dnů ode dne následujícího po ukončení realizace integrované strategie dle 
schváleného harmonogramu předloží MAS Závěrečnou zprávu o plnění ISg. Struktura a obsah této 
Zprávy i proces administrace bude stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění ISg.  

Dále dochází k průběžné evaluaci v rámci porad kanceláře MAS, zpravidla jedenkrát týdně. O postupu 
realizace strategie informuje předseda Výbor MAS Blaník a Členskou schůzi MAS Blaník. 

 

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD 

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka Výchozí 
hodnota 

(datum 
31.12.2019) 

Cílová 
hodnota  

(31. 12. 
2027) 

R - Cílem je zvýšení 
kvality života v obcích 
pro udržení stávajících 
a přilákání nových 
obyvatel pro bydlení, 
život i práci v regionu 

Počet obyvatel území 
v produktivním věku 

Počet obyvatel 15 104 151 55 

Počet ekonomicky 
aktivních subjektů v území 

Počet ekonomicky 
aktivních subjektů 

2 703 2 730 

Počet nově postavených 
bytů v území od roku 2001 

Počet bytů 1133 1500 

S - Zvýšit dostupnost i 
kvalitu sociálních služeb 
na celém území MAS 

Počet poskytovaných 
sociálních služeb v území 

MAS 
Počet sociálních služeb 12 14 

 
1 Národní číselník indikátorů 



41 
 

zejména pro rodiny 
s dětmi, seniory a osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením. 

Počet denních stacionářů 
v území MAS 

Počet denních 
stacionářů 

0  1 

Počet sociálních podniků Počet sociálních 
podniků 

0 1 

V- Cílem je 
prostřednictvím 
konkrétních projektů a 
aktivit zlepšit kvalitu 
výuky formálního i 
neformálního 
vzdělávání pro všechny 
věkové skupiny 

Celkový počet dětí, žáků a 
studentů v území 

Počet dětí, žáků a 
studentů 

4017 4123 

Úspěšnost studentů u 
závěrečných zkoušek 

% 79 % 86 % 

C - Prostřednictvím 
rozvoje marketingu, 
zvýšení atraktivity a 
dostupnosti turistických 
cílů i kvality služeb pro 
turisty, zároveň 
s ohledem na ochranu 
přírody a krajiny, 
udržíme stávající a 
vytvoříme nová 
pracovní místa a zdroje 
příjmů z cestovního 
ruchu. 

Počet certifikovaných TIC 
v území MAS 

Počet TIC 1 2 

Počet turistických cílů a 
akcí s návštěvností nad 

1000 ročně 
Počet cílů a akcí 14 17 

Počet ubytovacích lůžek 
s bezbariérovým 

přístupem 

Ubytovací lůžka 
s bezbariérovým 

přístupem 
34 40 

 

Procento využití lůžek 
v hromadných ubytovacích 

zařízeních 

 

% 16 % 21 % 

K - Cílem je pestrá 
nabídka kulturní, 
spolkové a zájmové 
činnosti pro všechny 
věkové skupiny 
obyvatel na celém 
území MAS, kterou 
vytvářejí místní 
formální a neformální 
organizace, které 
navzájem spolupracují 
a opírají se o širokou 
základnu aktivních 
členů a dobrovolníků a 
dostatečné materiální 
zázemí. 

Počet míst určených ke 
komunitnímu životu a 
zájmovému setkávání 
podpořených přes MAS 
(rekonstrukce, vybavení)  

Počet budov 2 20 

P - Cílem rozvoje je 
harmonická, pestrá 
krajina, odolná vůči 
projevům klimatických 
změn, která vytváří 

Zastoupení půdních bloků 
o rozloze nad 30 ha 

% 33% 15% 

Zastoupení melioračně 
zpevňujících dřevin 
v lesních porostech 

% 17,6% 23% 
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dostatečný potenciál 
pro udržitelné využívání 
a pro zajištění obživy 
místních obyvatel 

Počet ha zemědělské půdy 
v ekologickém režimu 
nebo v přechodném 

období 

ha 630 ha 700 ha 

 

4.4 Analýza rizik  

Jde o nepovinnou kapitolu, kterou MAS Blaník, z.s. nezpracovala.  

5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

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

 

 

Ve Vlašimi dne  

       ………………………………………………………. 

       Statutární zástupce MAS Blaník, z.s.  

       Mgr. Jitka Fialová 


