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STRATEGICKÝ CÍL INDIKÁTORY SPECIFICKÝ CÍL OPATŘENÍ 

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 – zejména služby, 
řemesla, drobná výroba, prodej ze dvora, farmářské trhy apod.; aktivizační 
programy na rozvoj podnikání – zejména pro mladé, rodiče na/po rodičovské; 
Podpora částečných úvazků; podpora flexibilních pracovních úvazků; podpora 
homeoffice; podpora zaměstnávání ohrožených skupin obyvatel 

R-1-2 Podpora realizace komplexních pozemkových úprav 
Zpracování KPÚ; Realizace plánu společných zařízení 

R-1-3 Podpora vzniku a aktualizace územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů 
Územní plány; Regulační plány; Územní studie atd. 

R-1-4 Podpora zázemí, vybavení a provozu venkovských služeb  
Např. pojízdné prodejny, lékárny a další služby; Lékařské ordinace; zařízení služeb 
péče o děti; Pošty, provozování nedostupných služeb s podporou obce nebo přímo 
obcí, resp. formou sociálního podnikání  

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

R-2: Prostřednictvím budování a modernizace kvalitní 
technické, dopravní a další veřejné infrastruktury, 
včetně preventivních opatření na ochranu majetku, 
zkvalitňovat život v regionu s preferencí SMART 
řešení 

R-2-1 Základní technická infrastruktura 
Výstavba, modernizace a zkapacitnění čistíren odpadních vod včetně domovních 
ČOV; Výstavba a modernizace kanalizace a vodovodů; Výstavba a modernizace 
osvětlení v obcích; Zavádění a posilování vysokorychlostního internetu; údržba 
veškeré této infrastruktury 

R-2-2 Veřejná infrastruktura a veřejná prostranství 
Výstavba, modernizace a údržba nemovitého majetku obcí; Oprava, údržba a nová 
výstavba hřbitovů včetně zázemí; Oprava památníků a pietních míst (vč. okolní 
výsadby); Péče o památky; Výsadba a údržba veřejné zeleně; Městský mobiliář; 
Vybavení obecních budov 

R-2-3 Dopravní infrastruktura 
Výstavba, modernizace a údržba komunikací včetně místních a zpevněných 
neasfaltovaných komunikací, parkovišť, parkovacích domů a odstavných ploch pro 
kamiony; Obchvaty obcí; Výstavba, modernizace a údržba chodníků a prvků 
zvyšujících bezpečnost chodců (semafory, přechody a místa pro přecházení, lávky 
pro chodce, měřiče rychlosti, prvky zajišťující bezpečnost pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel ad.); výstavba, údržba a modernizace infrastruktury pro cyklistiku  

R-2-4 Regionální a meziregionální hromadná doprava 
Park+Ride a podobná inovativní řešení; podpora návaznosti hromadné dopravy do 
sousedních regionů; Údržba a modernizace stávajícího stavu a podpora 
inovativních a alternativních řešení místní dopravy a zázemí pro dopravu; podpora 
speciálních dopravních možností pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. 
senioři, hendikepovaní, školáci – minibusy ad.) 

R-2-5 Preventivní protipovodňová opatření v intravilánu obcí 



(extravilán součástí „Potenciál krajiny‟) 
Požární nádrže, návesní rybníky (budování, modernizace, údržba); Projektová 
dokumentace vč. Rozborů vody, půdy atp.; Suché poldry v intravilánu obcí; 
Revitalizace vodních nebo jiných přírodních prvků v intravilánu obcí 
 

R-2-6 Realizace opatření k adaptaci na klimatické změny v obcích 
Zadržování vody v intravilánu obcí a hospodaření s vodou (např. nádrže na 
dešťovou vodu, zasakovací povrchy), výsadba a údržba zeleně na území obcí 
včetně zelených střech 

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 
Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití, 
tvorba strategie DSO do roku 2030 s ohledem na nový zákon o odpadech, 
meziobecní projekty spolupráce v oblasti odpadového hospodářství, projekty 
spolupráce v oblasti odpadového hospodářství s ostatními partnery, kompostárny, 
třídící linka a provozovna na zpracování odpadu, opatření na předcházení vzniku 
odpadů (re-use centra apod.), projekty na podporu třídění odpadu – osvěta, nové 
technologie pro kontrolu a svoz atp. ; projekty na využití bioodpadu k produkci 
energie v bioplynových stanicích 

R-3-2 Využití obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na 
místní podmínky 
Instalace OZE na veřejných budovách, vznik energetických komunit, decentralizace 
výroby a distribuce energie, výměna emisně nevyhovujících kotlů, renovace budov 
zajišťující snížení jejich energetické náročnosti 

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) 
Výstavba, modernizace, údržba hřišť, sportovišť a sportovních zařízení pro děti, 
mládež i dospělé, hasičských zbrojnic, míst pro setkávání na veřejných 
prostranstvích (např. návesní posezení);  
 Adaptace nevyužívaných prostor pro multifunkční a komunitní centra; Technické 
zázemí, vybavení a mobilní zařízení pro společenské akce 

R-5 Prostřednictvím spolupráce, strategického 
plánování a moderního řízení obcí uskutečňovat 
efektivní a inovativní řešení pro rozvoj obcí v oblasti 
investičních i neinvestičních záměrů a nakládání 
s finančními zdroji (evropské a národní zdroje i 
rozpočty obcí) 

R-5-1 Strategické plánování v obcích a řízení obcí (např. podpora zpracování 
Programů rozvoje obcí, podpora tvorby energetického auditu obce a energetického 
managementu obce) 
 

R-5-2 Spolupráce obcí se subjekty veřejného i soukromého sektoru (např. 
spolupráce se zahraničními partnery a investory) 
 

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



Meziobecní spolupráce (např. DSO, mikroregiony, centra sdílených služeb), 
vzdělávání úředníků a zastupitelů, nové komunikační platformy a online způsoby 
práce a spolupráce 

R-5-4 Zapojování obyvatel do rozhodování obcí  
Informovanost obyvatel prostřednictvím místních rozhlasů, webových a mobilních 
služeb, informačních tabulí a tištěných materiálů, online i off-line zapojování 
veřejnosti do rozhodování (např. participativní rozpočty, veřejné debaty, 
komunitní plánování, MA 21)  
 

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 
Předávání dobré praxe mezi poskytovateli soc. služeb,  realizace odborných kurzů a 
školení sociálních pracovníků, zajištění supervize pro pracovníky i dobrovolníky, 
podpora osobnostně sociálního rozvoje pracovníků v sociálních službách  

S-1-2 Informovanost veřejnosti o sociálních službách 

Rozvoj široké škály online i offline komunikačních kanálů jako např.. katalog 
poskytovatelů soc. služeb, centrální distribuce letáčků do lékáren i k lékařům, 
informace na webových stránkách měst a obcí; Prezentace sociálních služeb na 
akcích pořádaných v území jako např. setkání starostů, členské schůze MAS, veřejné 
akce pořádané obcemi  

 

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

Zajištění vybavení kanceláří, pořízení automobilu, nákup pomůcek a další; Vytvoření 
sdíleného zázemí pro poskytovatele sociálních služeb na území MAS; Rozšiřování a 
zkvalitňování zázemí pro sociální služby-stavební úpravy, bezbariérovost, 
revitalizace pozemků apod. 

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

Např. zřízení adiktologické poradny a ambulance, zvýšení kapacity logopedické 
ambulance; Podpora projektů v oblasti prevence a bezpečnosti – např. vzdělávací 
programy pro bezpečný pohyb v online prostředí, Prevence a šetření šikany na 
školách, Zvýšené a pravidelné informování seniorů, jak se bránit různým způsobům 
zneužití; Rozvoj terapií – arteterapie, canisterapie, muzikoterapie; podpora 
dobrovolnictví – např. Služba zajišťující koordinaci výkonu dobrovolnictví – včetně 
vyhledávání a vzdělávání dobrovolníků, propagace dobrovolnictví a osvěta 

S-2 Podpora rodin s dětmi S-2-1 Dostupné a kvalitní poradenství pro rodiny s dětmi 
Psychologická, psychiatrická a terapeutická pomoc rodinám s dětmi – sdílený 
psycholog na školách,  
podpora a rozšiřování kapacit psychologických poraden na území ORP Vlašim; vznik 
a podpora Centra duševního zdraví na území ORP Vlašim; Zvýšení dostupnosti 
sociálních služeb i v odlehlých obcích; Podpora dostupnosti mediace; Podpora 
projektů v oblasti rozvoje rodičovských kompetencí a rozvoje školních návyků - 



doučování ze stran poskytovatelů sociálních služeb, učení rodičů a zvyšování jejich 
rodičovských dovedností 

S-2-2 Podpora rodin s dětmi s postižením 
Vznik denního stacionáře pro děti s postižením; Zřízení odlehčovací služby pro děti 
s postižením 

S-3 Podpora seniorů a osob s postižením  S-3-1 Podpora terénních služeb a péče v domácím prostředí 

Např. pořízení automobilů, navýšení úvazků pracovníků v sociálních službách; rozvoj 
odlehčovacích služeb; podpora programů pro neformální pečovatele - vzdělávací 
kurzy, workshopy, svépomocné skupiny; Podpora programů pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením v domácí péči ohrožené zneužíváním a dalšími negativními 
jevy; Osvěta v užívání chytrých řešení a technologií 

S-3-2 Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením 
Podpora sociálně aktivizačních programů pro seniory a zdravotně postižené- 
navýšení úvazků SAS pro seniory, vznik a podpora sociálně terapeutických dílen; 
podpora mezigenerační a generační spolupráce; podpora seniorů v online prostření 
např. formou vzdělávacích a informačních kurzů 

S-3-3 Podpora mobility seniorů a osob se zdravotním postižením 
Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy; senior taxi; Podpora bezbariérovosti 
veřejného prostoru 

S-3-4 Pobytové služby pro seniory a osoby s postižením 
Vznik denního stacionáře pro seniory a osoby se zdrav. postižením; podpora vzniku 
chráněného propustného bydlení; Vybudování sociálních a bezbariérových bytů pro 
seniory s nízkými příjmy, Navýšení kapacity domova pro seniory; Vybudování 
zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence 

S-4 Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a 
vyloučených 

S-4-1 Podpora služeb psychiatrické péče 
Vznik centra duševního zdraví; vznik psychiatrické ambulance; zavedení terénní 
psychiatrické péče  

S-4-2 Sociální bydlení 
Vybudování sítě sociálního bydlení pokrývající potřeby různých cílových skupin 

S-4-3 Podpora zadlužených osob 
Podpora programů prevence zadlužení např. vzdělávací kurzy, informační letáky; 
Rozšíření kapacity poradny pro poskytování dluhového poradenství 

S-5 Podpora zaměstnanosti S-5-1 Podpora zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně 
vyloučených 
Podpora zaměstnávání osob se zadlužením, exekucí; Posilování pracovních 
kompetencí u osob ohrožených nezaměstnaností; Podpora flexibilních forem práce-
zkrácené úvazky, flexibilní místo výkonu práce a další 

S-5-2 Podpora zaměstnávání osob s postižením 
Podpora rozvoje chráněných pracovních míst; Rozvoj sociálního podnikání 

Výchova a 
vzdělávání 

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

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



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 

 

Podíl obyvatel se 
základním 
vzděláním 

 

Úspěšnost 
studentů u 
závěrečných 
zkoušek 

prostor školských zařízeníChyba! Nenalezen zdroj 
odkazů. 

Prostorové úpravy odborných učeben, Vybudování nových odborných učeben, 
Nákup vybavení odborných učeben, vybudování a vybavení didaktických koutků 
v mateřských školách apod. Prostorové úpravy kmenových učeben, vybudování a 
rekonstrukce tříd v mateřských školách, vybavení nábytkem, nákup 
počítačů/notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů, vizualizéry, interaktivní 
pomůcky pro předškolní vzdělávání apod. 
Úprava zahrad a areálů škol, vybudování venkovních učeben, vznik prostor a zázemí 
pro praktickou výuku venku 

V-1-2 Podpora modernizace a rekonstrukce prostor školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání včetně vybavení 
Prostorové úpravy prostor vhodných pro využití pro zájmové vzdělávání, Nákup 
Vybavení pro zájmové kroužky škol, vybavení školních družin a školních klubů; 
 

V-1-3 Podpora vybudování a modernizace zázemí pro zaměstnance   
Vybudování, rekonstrukce a vybavení zázemí pro zaměstnance – kabinety, 
převlekárny, místa k uložení osobních věci, sociální zařízení, relaxační a odpočinková 
zóna pro zaměstnance apod. 

V-1-4 Budování zázemí pro poradenská pracoviště a pro práci s žáky se 
speciálními potřebami (např. klidové, reedukační učebny apod.) 
 

V–1–5 Podpora pořízení učebních pomůcek, příruček a materiálů  
Nákup učebních pomůcek pro děti, žáky, účastníky, studenty i učitele, pořízení 
učebních pomůcek a materiálů, pořízení odborných a metodických příruček včetně 
příp. materiálů pro děti, žáky, účastníky i studenty apod. 

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 
Oborová školení, kvalifikační školení, kurzy osobnostně-sociálního rozvoje, 
metodická školení, specializační studia (výchovný poradce, metodik prevence 
apod.), školení k inkluzi, moderní vzdělávací metody (např. školení Montessori 
pedagogika, Waldorfská pedagogik, metoda FIE, kritické myšlení apod.) apod. 

V-2-2 Podpora supervize a mentoringu ve školách 
Odborné supervize pro školy, Supervizní skupiny pedagogů místních škol, podpora 
zkušenějších pedagogů mladším kolegům, předávání zkušeností v rámci jedné 
instituce apod. 

V-3 Zefektivnění a zintenzivnění spolupráce škol, 
budování vztahů a vytváření společných cílů a aktivit 
území pomocí spolupráce s různými organizacemi, 
přinášení nových poznatků a možností přispívající ke 
zkvalitnění vzdělávání na školách v území MAS 

V-3-1 Podpora místní spolupráce mezi školami při sdílení služeb či odborníků a 
při přechodu mezi jednotlivými vzdělávacími stupni 
Společné sdílení služeb jednoho školního psychologa, projektového manažera, 
právních služeb více školami apod. Společná setkání zástupců MŠ, ZŠ a SŠ v regionu 
k nastavení přechodu žáků mezi jednotlivými vzdělávacími stupni 

V-3-2 Návštěvy a výměna zkušeností škol na místní, národní i mezinárodní úrovni 
Sdílení zkušeností pedagogů i ředitelů místních MŠ, ZŠ a SŠ, předávání příkladů 
dobré praxe, exkurze do jiných zařízení (např. témata kultura školy, moderní a 



inovativní metody ve výuce, tandemová výuka, péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami apod.) 

V-3-3 Podpora vzniku a udržení koncepční spolupráce mezi školami a pravidelné 
setkávání zástupců škol v rámci regionu 
Vznik uceleného a závazného dokumentu pro celé území MAS pro oblast školství, 
pravidelná setkávání zástupců MŠ, ZŠ a SŠ nad vybranými tématy, společné 
nastavení možností rozvoje místních škol, a tím předcházení růstu konkurenčního 
prostředí atd. 

V-3-4 Podpora mezinárodní spolupráce škol 
Obnova a rozvoj spolupráce se zahraničními školami, podpora výměnných pobytů, 
dopisování se zahraničními žáky/studenty, rozvoj e-twinningu, programy Edison a 
Erasmus+ atd. 

V-3-5 Podpora mezioborové spolupráce a propojení výuky s praxí 
Spolupráce s dalšími organizace v území (knihovny, muzea, domovy pro seniory, 
spolky, sportovní svazy, vzdělávací instituce apod.), i další programy pro školy na 
různorodá témata (např. zdravá výživa apod.), Spolupráce s místními podniky a 
podnikateli, exkurze do podniků a seznámení žáků a studentů s chodem podniků/s 
podnikáním 

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

 V-4-1 Podpora primární a sekundární prevence rizikového chování na školách 
Programy (jednorázové i pravidelné) pro předcházení vzniku rizikového chování u 
žáků a studentů, aktivity přecházející šikaně v kolektivu či kyberšikaně, užívání 
návykových látek apod., aktivity na stmelení kolektivu – adaptační kurzy a další a 
různorodé stmelovací aktivity, další vhodné aktivity předcházející vzniku rizikového 
chování, odborné poradenství apod. 

V-4-2 Podpora vybudování relaxačních a odpočinkových míst pro žáky a studenty 
ve školách 
Vybudování relaxačních a odpočinkových míst pro žáky a studenty v budově či 
v areálu školy pro aktivní trávení času o přestávkách apod. 

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 
Odborná tematická setkávání rodičů s odborníky s důrazem na vzdělávací složku, 
přednášky, semináře pro rodiče, využití různých forem komunikace s rodiči 
s ohledem na efektivitu výsledku jako např. mediátora, zapojení rodičů do výuky 
např. při projektových dnech 

V-5-2 Podpora mezigenerační spolupráce jako další formy propojení rodiny a školy 
Podpora projektů zaměřených na mezigenerační spolupráci s různorodými věkovými 
skupinami, kroužky vedené bývalými studenty či učiteli seniory apod. 

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

Podpora a rozvoj neformálních setkávání rodičů/prarodičů a jejich většího zapojení 
do neformálních aktivit škol (vedení kroužků, organizace společenských akcí apod.), 
získání lepšího vztahu ke škole 



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 

Prostorové úpravy pro zájmové vzdělávání, Vybudování nových zázemí pro zájmové 
vzdělávání, Nákup vybavení prostor zájmového vzdělávání 

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

Podpora rozmanitých programů pro děti a mládež pokrývající celé území MAS, 
programy pro děti a mládež bez úplaty (příp. úplata minimální), aby byly dostupné 
pro všechny žáky, Podpora aktivit pro nadané děti, Podpora atraktivní nabídky všech 
různých aktivit, které děti pomohou dostat z online života, propojení vrstevníků 
sdílející stejné záliby, víkendové či vícedenní akce pro děti, podpora pro vedoucí 
zájmových kroužků a klubů (nákup materiálů, školení apod.) 

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

Široká nabídka přednášek, seminářů, workshopů a kurzů na různorodá témata. 
Podpora rekvalifikačních kurzů. Podpora vzdělávacích programů pro rodiče po 
rodičovské dovolené. 

V-6-4 Podpora aktivního stáří a vzdělávacích programů pro seniory 

Různorodé aktivity pro seniory. Univerzity a akademie 3. věku, Společná setkání, 
Přednášky, semináře, workshopy a kurzy na různorodá témata, společenské večery 
apod. 

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 

 

Návštěvnost 
(počet turistických 
cílů a akcí 
s návštěvností nad 
1000 ročně) 

 

Počet ubytovacích 
lůžek 
s bezbariérovým 
přístupem: 

% využití lůžek 
v hromadných 

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 (např. památky, přírodní koupaliště, rozhledny, muzea a expozice, 
přírodní lokality, …) 

C-1-2 Výstavba, značení a údržba všech typů turistických tras (zejména cyklotrasy, 
cyklostezky, pěší trasy, naučné stezky, poutní cesty, hypotéky, běžecké a běžkařské 
trasy, stezky vhodné pro vozíčkáře ad.) a jejich vybavení mobiliářem (např. 
odpočinková místa, WC, nabíjecí stanice, úschovny a opravny kol, napajedla pro 
koně ad.); zvyšování bezpečnosti pohybu turistů na vyznačených trasách 

C-1-3 Rozvoj zážitkové turistiky a her pro návštěvníky (např. zážitkoví průvodci, 
geocaching, questing, …) 

C-1-4 Pořádání akcí s potenciálem turistické návštěvnosti (podpora vybavení, 
pořádání i propagace) 

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 (např. cyklo půjčovny a 
servisy, parkovací a další služby pro karavany a kempaře, průvodci včetně 
cizojazyčných, …) 
 

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



ubytovacích 
zařízeních:  

C–2-3 Vznik nových a zvýšení kvality stávajících ubytovacích kapacit, 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, podporou 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 (např. jednotný kalendář akcí, regionální 
mobilní aplikace ad.) 

C-3-2 Podpora certifikace služeb (Cyklisté vítáni, KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt ®, ČSKS ad.) 

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 cestovního ruchu, vzdělávání a spolupráce 

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

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

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 širokou 
základnu aktivních 
členů a dobrovolníků 

 

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 

K-1-1 Podpora individuální i společné propagace jednorázových akcí i 
dlouhodobých aktivit  
Regionální kalendář akcí (např. web Kraje blanických rytířů, mobilní aplikace); online 
i offline propagace (např. weby, sociální sítě, vzájemné odkazy, letáky, vývěsky a 
tabule, obecní zpravodaje a rozhlasy, infocentra, propagační předměty, dny 
otevřených dveří, reklamy, propagace v médiích, audiovizuální tvorba a literatura, 
soutěže aj. propagační akce); spolupráce v oblasti propagace a marketingu 

K-1-2 Podpora dobrovolnictví a spolupráce 
Podpora dobrovolnictví (koordinace, vytváření podmínek, propagace ad.), společné 
projekty více organizací, podpora setkávání zástupců kroužků/dalších aktivit spolků 
při sdílení zkušeností a předávání osvědčených postupů a příkladů dobré praxe   

K-1-3 Podpora akcí a aktivit s kulturním, sportovním, regionálně zaměřeným nebo 
tradice rozvíjejícím programem 
Podpora formálních i neformálních akcí a aktivit s kulturním, vzdělávacím, 
sportovním a společenským zaměřením (plesy, jarmarky, trhy, výstavy, stálé 
expozice, koncerty, vydávání publikací apod.), sportovním programem (turnaje, 
závody, soutěže apod.), regionálně ukotveným programem (připomínky 
významných osobností, vzpomínkové cykly, oslavy významných výročí subjektů a 
míst apod.) nebo programem rozvíjejícím tradice (Velikonoce, advent, dožínky, 
svatováclavské slavnosti apod.)  



a dostatečné 
materiální zázemí.  

K-1-4 Podpora odborných a zájmových akcí 
Např. konference, semináře, workshopy, vzdělávací akce, kurzy, burzy nápadů, 
setkání s odborníky, školení, výměna zkušeností, inovativní formáty (hackathon, 
world café aj.) 

K-1-5 Podpora akcí a aktivit pro děti, mládež a seniory 
Podpora mezigeneračních aktivit; aktivizace mládeže prostřednictvím projektů, 
které si mládež sama realizuje; akce a aktivity zaměřené na trávení volného času a 
sport pro děti a mládež, včetně projektů reagujících na moderní formy zábavy a 
zájmů dětí a mládeže; Podpora aktivit a projektů zaměřených na aktivizaci seniorů 
(společenské večery, kurzy a zájmové činnosti, odpolední neformální setkání, 
víkendové pobyty či poznávací zájezdy, exkurze, rekondiční, vzdělávací a sportovní 
aktivity apod.) 
 

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

K-2-1 Podpora vedoucích, trenérů a managementu 
Podpora trenérů, vedoucích kroužků, oddílů ad. aktivit, a managementu spolků 
formou kurzů, stáží, školení včetně zahraničních apod., jednorázové finanční dotace 
mládežnickým trenérům a vedoucím kroužků pro mládež jako ocenění dlouhodobé 
dobrovolnické činnosti 

K-2-2 Odborná a administrativní podpora 
Administrativní a odborná podpora zakládání, obnovování a provozu spolků, 
metodická a technická podpora (online podpora, tisk, propagace, zpracování 
projektů ad.) 
 
  

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 
Výstavba, rekonstrukce a modernizace budov, zařízení, místností, kluboven, 
venkovních prostor, hřišť, sportovišť a dalšího zázemí sloužícího pro kulturní, 
spolkovou a zájmovou činnost  

K-3-2 Podpora materiálního vybavení spolků, neformálních sdružení a dalších 
subjektů provozujících kulturní a zájmovou činnost 
Finanční podpora na vybavení a materiál pro kulturní, spolkové a zájmové činnosti, 
nákup materiálu pro přímou činnost s cílovými skupinami 
 
 

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

 
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:  
 
Mimo hlavní komunikace: polní cesty, lesní cesty, zejm. poškozené těžkou lesní 
technikou v souvislosti s těžbou, budování nových lesních cest, hippostezky, 
cyklostezky- spojeno více účelů 
Se zohledněním zájmů více uživatelů: konzultace se všemi zainteresovanými 



dostatečný potenciál 
pro udržitelné 
využívání a pro 
zajištění obživy 
místních obyvatel 

stranami a aktéry v přípravné fázi projektů 
 - včetně zeleně (minimálně po jedné straně – zvážit preferenci jižní strany);  
 - včetně vybavení mobiliářem (pro cyklisty, koně – napajedla, vodní zdroje)  
 - čistící pásy, přejezdy na pole  
 - vč. značení (pro cyklisty, turisty či jiné inovativní značení) 
Mechanizace a další náklady na údržbu vč. údržby mobiliáře 
Údržba škarp, s preferencí tzv. Holandských typů škarp (tj. pozvolné s rozlivem, 
zelené) 
Cílem je dlouhodobá péče 

P-1-2: Stabilní vybavení a mobiliář pro pobyt v přírodě a krajině vč. možnosti 
přenocování: 
přístřešky na pozemcích se zázemím (př. krb, ohniště, posezení, lehátka);  
Zázemí rybářů, myslivců a dalších návštěvníků/uživatelů krajiny v přírodě 
(přístřešky, altány, atp.; včetně řešení pro sběr souvisejících odpadů  
Podporované zařízení by mělo být přístupné veřejnosti, není vyloučena zvláštní část 
zařízení pro potřeby vlastníka, např. uzamykatelná část přístřešku 

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: investice do strojů, technologií, zařízení a staveb pro zemědělskou 
prvovýrobu, včetně propagace lokální zemědělské produkce zejm. u místních 
odběratelů, s důrazem na inovativní řešení a dlouhodobou udržitelnost 

P-2-2: Podpora diverzifikace zemědělských činností:  
Podpora včelařství 
Podpora pastevního chovu dobytka 
Podpora pěstování citlivých plodin, méně zastoupených/alternativních plodin 
Podpora pěstování tradičních plodin, původních odrůd 
Diverzifikace směrem k příbuzným oborům činnosti: tradiční řemesla, pohostinství, 
agroturistika, podpora producentů/podnikatelů při odbytu – usnadnění 
administrativních procesů při prodeji produktů 
Vybavení, zařízení, technologie, stavby pro diverzifikaci činností 

P-2-3: Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství (prvoprodukce) v místě vzniku a 
nejbližším regionu 
Investice do strojů, technologií, zařízení a staveb pro zpracování zemědělské 
produkce Krátké dodavatelské řetězce;  
Místní trhy;  
Farmářské obchody;  
Vybavení na prodej – užitkové automobily (vč. chladících), automaty, stánky, balící 
linky; vybavení na prodej ze dvora 

P-2-4: Podpora ekologického zemědělství a dalších k přírodě a krajině šetrných a 
dlouhodobě udržitelných zemědělských a potravinářských postupů tak, aby byly 
pro zemědělce ekonomicky rentabilní  
P-2-5: Podpora marketingu, online i offline propagace, vytvoření distribuční sítě, 
reklamy či internetových stránek pro místní zemědělské podnikatele a producenty  



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

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:  
Rybníky; Přírodní koupací biotopy; Mokřady; Tůně; Protipovodňová opatření v 
extravilánu (suché poldry);  
Přírodě blízké revitalizace vodních toků;  
Protierozní opatření a protipovodňová opatření; 
Napomáhání mapování existujících meliorací v území včetně  zhodnocení jejich 
funkčnosti a potřebnosti, návrhy a realizace jejich obnov/nového budování přírodě 
blízkou metodou (tj. kamenováním), rekultivace nefunkčních, zaniklých či 
neudržovaných meliorací směrem k zakládání ostrůvků pro biodiverzitu, travních 
pásů, biopásů s respektem k majetkoprávním vztahům 
Studánky; Sdílené studny v krajině - soukromé i veřejně přístupné; Budování veřejně 
přístupných obecních studen 

P-3-2: Krajinotvorná opatření a údržba neobdělávaných a neobdělávatelných částí 
pozemků (s cílem vytvořit prostor pro biodiverzitu a bránit půdní erozi): aleje; 
remízy; solitéry; stromy pro včely; travní pásy a trvalé travní porosty; biopásy 
různého typu (nektarodárné, krmné atp.); sady, výsadby zeleně (pokud relevantní, 
pak v souladu s plánem CHKO) přechody pro zvířata , příprava a realizace projektů 
za spolupráce všech dotčených aktérů z území 
Podpora obnovních opatření – opatření, která umožní uvedení zarostlých nebo 
dlouhodobě neobhospodařovaných pozemků do režimu „normálního“ hospodaření 
(obnova pastvin, mokřadních luk) 
Podpora hospodaření na neúživných nebo obtížně využitelných plochách (vypásání 
a vysekávání mezí či mokřadů) 

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 prostřednictvím spolupráce všech zainteresovaných aktérů  

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 
Podpora šetrných, přírodě blízkých a udržitelných postupů při těžbě a zpracování 
dřeva a při obnově lesních porostů 
Podpora přidružené lesní výroby 
Pěstování vánočních stromků 

P-4-2: Podpora obnovy lesních porostů ve vytěžených oblastech a jejich 
zajištěnosti s využitím postupů zajišťujících druhovou a věkovou pestrost 
výsledného porostu vč. podpory školkařství, přirozené obnovy, motivace vlastníků 
PUPFL k zajištěnosti nové výsadby 

P-4-3: Podpora mimoprodukčních funkcí lesa: chráněné lesní porosty, podpora 
rychlejší obnovy rozpadlých porostů v oblastech zejména v pásmu hygienické 
ochrany vod s ohledem na ochranu půdy a vody 



 

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 
Tvorba chytré krajiny s využitím technologií a procesů zemědělství a lesnictví 4.0 
využívání principů cirkulární ekonomiky  

P-5-2: Podpora zpracování projektových dokumentací a souvisejících činností při 
přípravě projektů pro krajinu, životní prostředí a zemědělství : Řešení vlastnických 
vztahů, historických záležitostí a problémů (př. Stavby na cizím pozemku vč. Jejich 
odstranění atp.); Projektové dokumentace cest; Projektové dokumentace na 
rybníky; Meliorace (vč. demolice), protierozní opatření; Krajinotvorná opatření; Jiné 
stavby a zařízení pro přírodu a krajinu  

P-5-3: Projekty vzájemné spolupráce různých zájmových skupin v krajině, 
vzdělávací a informační aktivity, výměna zkušeností a dobré praxe 
Zemědělci – myslivci, zemědělci – ochránci přírody, lesníci, rybáři, vzdělávací a 
vědecké instituce v příbuzných oborech;  
Projekty v oblasti životního prostředí; Sdílení zařízení a služeb; Zázemí v krajině, 
společná zařízení vlastníků 
Spojování pracovních operací  
Projekty spolupráce jak v rámci území, tak mimo něj 
Sdílená administrativní/právní podpora pro zemědělské podnikatele 


