
 

                                                                             

 

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě  Integrované strategie území MAS 

21 na období 2014 – 2020 konané dne 29. 5. 2014  v Dolním Žandově 

Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny 

Občanská vybavenost 

Strategický cíl Specifické cíle 

Zvýšení atraktivity území pro život 

obyvatel a návštěvníky regionu 

1. Zvyšování otevřenosti a odbornosti veřejné správy  

2. Zajištění kvalitní a dostupné občanské 

vybavenosti v sídlech 

3. Posílení sociální soudržnosti regionu  

4. Rozvoj nabídky společensko - kulturních aktivit 

5. Podpora využití nevyužívaných objektů a  území 

Priority 

1. Obnova obecních a městských úřadů pro zkvalitnění výkonu a zajištění dostupnosti veřejné 

správy  

2. Obnova a výstavba objektů pro zajištění občanské vybavenosti (kulturní domy, společenská 

centra, knihovny, sály, klubovny, tělocvičny, sportoviště, objekty školního i předškolního 

vzdělávání, objekty pro poskytování sociálních a zdravotnických služeb, provozovny služeb 

apod.) 

3. Pořízení a modernizace vybavení pro zajištění občanské vybavenosti (stoly, židle, sportovní 

potřeby, technické vybavení apod.) 

4. Obnova a úpravy okolí objektů veřejné vybavenosti a jejich příslušenství (zahrady, parky, 

dvory, parkoviště apod.) 

5. Podpora činnosti NNO a dobrovolnictví (obnova a výstavba objektů jako zázemí pro činnost 

NNO, obnova a pořízení vybavení a technických prostředků pro jejich činnost NNO) 

6. Podpora konání sportovních a společensko-kulturních akcí 

7. Obnova movitých i nemovitých kulturně-historických a technických památek a pietních míst 

(např. historické hřbitovy, místa zaniklých obcí a objektů) 

8. Podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb a zvyšování informovanosti o 

nabídce sociálních služeb  

9. Podpora zavádění nových a zkvalitnění stávajících sociálních služeb 

10. Podpora zajištění dostupnosti zdravotní péče (např. výměna zkušeností, koordinace 

poskytování služeb, přeshraniční spolupráce při jejich zajištění) 

11. Výstavba a přestavba malometrážních bytů pro seniory, nízkopříjmové skupiny obyvatel, 

mladé rodiny s dětmi (sociální bydlení) 

12. Podpora využívání nevyužitých objektů a území (např. studie obnovy, revitalizace objektů a 

areálů)  

 



 

                                                                             

 

 

Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání 

Strategický cíl Specifické cíle 

Zajištění ekonomicky udržitelného 

rozvoje území 

1. Stabilizace a rozvoj podnikání (mimo cestovní ruch) 

 

2. Rozvoj podnikání v zemědělství a lesnictví 

3. Podpora tvorby pracovních míst 

Priority 

1. Podpora strojního vybavení pro podnikatele  

2. Podpora modernizace provozu a technického vybavení provozoven pro podnikatele 

3. Investice do zařízení na zpracování biomasy 

4. Diverzifikace zemědělské činnosti na rozvoj agroturistiky 

5. Podpora marketingových a propagačních aktivit na úrovni MAS 21  

6. Vytváření či rozšiřování sociálních podniků 

7. Informační a vzdělávací aktivity MAS 21 v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikatelských 

aktivit, podpora výměny zkušeností 

 



 

                                                                             

 

 

Příroda a krajina 

Strategický cíl Specifické cíle 

Zachování a zlepšení stavu životního prostředí a 

posílení energetické nezávislosti regionu 

1. Zajištění ochrany přírody a krajiny 

2. Integrovaný přístup k nakládání s odpady 

3. Podpora energetické soběstačnosti regionu 

Priority 

1. Obnova tradičních cest a dalších krajinných prvků a podpora opatření na posílení prostupnosti 

krajiny a zvýšení biodiverzity 

2. Podpora modernizace a výstavby zařízení pro třídění a využívání odpadu a rozvoj systémů 

nakládání s odpady a koordinovaného postupu v této oblasti (sběrné dvory, kontejnery, 

spolupráce obcí) 

3. Podpora EVVO a zpracování studií průzkumů týkajících se přírody a krajiny a energetické 

nezávislosti regionu 

4. Podpora odstraňování černých skládek 

5. Podpora zařízení a opatření přispívajících k energetické nezávislosti regionu 

6. Podpora přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností v oblasti ochrany přírody a krajiny a 

energetické nezávislosti regionu 

 

 

 



 

                                                                             

 

 

Infrastruktura 

Strategický cíl Specifické cíle 

Zvýšení atraktivity území pro život 

obyvatel 

1. Zajištění modernizace a rozvoje technické 

infrastruktury  

2. Zvýšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti 

regionu 

3. Zlepšení stavu veřejných prostranství 

4. Zapojení veřejnosti do plánování/realizace úprav 

veřejných prostranství 

Priority 

1. Obnova a výstavba místních komunikací včetně projektové přípravy a pasportizace 

2. Modernizace a výstavba vodohospodářské infrastruktury (např. vodovody, kanalizace a 

čističky odpadních vod, teplovodní sítě) 

3. Obnova veřejných prostranství v obcích včetně zeleně, vodních cest a související 

infrastruktury (např. osvětlení, veřejný rozhlas, protipovodňová opatření) 

4.   Pořízení techniky pro údržbu zeleně a veřejných prostranství 

 



 

                                                                             

 

 

Cestovní ruch 

Strategický cíl Specifické cíle 

Zajištění ekonomicky udržitelného rozvoje 

území 

1. Vytvoření pracovních příležitostí  

2. Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání 

3. Efektivní koordinace rozvoje cestovního ruchu 

Priority 

1. Rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku a (pěší a cykloturistiku, hippoturistiku,…) 

2.Rozvoj infrastruktury pro hippoturistiku 

3.2. Podpora zvyšování a zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit  

4.3. Zkvalitnění sítě a koordinace činnosti informačních center v území MAS 21 

5.4. Podpora propagace, marketingu a tvorby integrovaných produktů cestovního ruchu a nástrojů 

interpretace místního dědictví  

6.5. Podpora výměny zkušeností s rozvojem cestovního ruchu, koordinace činností aktérů 

cestovního ruchu a posilování přeshraniční spolupráce 

7.6. Podpora rekonstrukce kulturního dědictví pro využití v cestovním ruchu 

 

 

Naformátováno: Odrážky a číslování



 

                                                                             

 

 

Spolupráce, komunikace 

Strategický cíl Specifické cíle 

Realizace rozvojové strategie MAS 

21 v souladu s potřebami místních 

aktérů a s využitím zkušeností 

z jiných regionů v ČR i zahraničí 

1. Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a 

jejími partnery na regionální, národní a mezinárodní úrovni  

2. Přenos národních a mezinárodních zkušeností  do území MAS 21 

3. Posílení synergie rozvojových aktivit na území MAS 21 a 

efektivnější využívání zdrojů pro rozvoj území 

Priority 

1. Stanovení klíčových subjektů pro spolupráci a komunikaci na území MAS 21 (obce, podnikatelé, 

NNO) a iniciace vzájemné spolupráce 

2. Nastavení standardních mechanismů komunikace uvnitř území a navenek jejich pravidelné 

vyhodnocování a aktualizace 

3. Koordinace rozvojových aktivit na území MAS 21 a zjišťování potřeb a záměrů jednotlivých aktérů 

z území MAS 21 

4. Poradenství a iniciace projektů na území MAS 21 

5. Vzdělávání a přenos zkušeností pro aktéry z území MAS 21 

6. Intenzivnější zapojení členů MAS 21 do její činnosti, nalézání nových aktivních členů 

7. Definování témat pro národní a mezinárodní spolupráci, nalezení vhodných partnerů a navázání 

pravidelné spolupráce s nimi 

 


