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Strategie MAS KH 2014+  

- komplexní střednědobý strategický dokument pro 
přípravu a realizaci konkrétních projektů,  

Cíl:   

- zlepšení kvality života,  

- zvýšení ekonomického růstu,  

- ochrana a zhodnocení přírodního a kulturního 
dědictví včetně technických památek,  

vše za respektování principů udržitelného rozvoje daného 
území.  

Pro efektivní a úspěšnou realizaci Strategie budou 
nastaveny transparentní principy implementace 
Strategie.  

Zpracována pro období 2014 - 2020 



Aktuální stav Strategie 

Dokončena pracovní verze Analytické části: 

• po rozšíření území MAS a přistoupení nových partnerů 

bylo nutno celou Strategii dopracovat a zaktualizovat.  

• doplněna byla též řada kapitol, které původní Strategie 

neobsahovala. 

• práce probíhaly v období 01-03/2015 

• zveřejněno na webu MAS zač. dubna 2015 

• zdroje informací: ČSÚ, weby partnerů MAS, weby ofic. 

institucí, vlastní šetření 



Spolupráce na Strategii 

• organizace Člověk v tísni pro MAS zpracovala Analýzu 

sociálně vyloučených lokalit (bezplatně, jako partner 

MAS) 

• z projektu Rozvoj školství na území ORP Ostrov byly 

převzaty zjištění týkající se ZŠ 

 

• Plánování musí probíhat tzv. komunitně, tzn. odspodu – 

musí zahrnovat a reflektovat potřeby v území 



Strategická část 

• Vize = čeho chceme dosáhnout 

 

    Silný venkovský region, který s ohledem na zachování 

typického krajinného rázu území a kvalitního životního 

prostředí, zajišťuje nejen místním obyvatelům všech 

věkových kategorií, ale i návštěvníkům a turistům 

atraktivní životní podmínky, kvalitní služby, dostatečnou 

občanskou vybavenost a vhodné podmínky pro 

všestranný rozvoj. 



Návrh Strategických cílů a Priorit 
P 1. Zabránit odlivu obyvatelstva z regionu  a vytvořit pevné vazby 

k regionu 
• Popis: Zlepšit kvalitu života na venkově a zvýšit atraktivitu prostředí. 

 

P 2. Udržitelný rozvoj regionu 
• Popis: Koordinovaný rozvoj regionu při vyvážení ekonomické, ekologické a 

sociální oblasti. 
 

P 3. Udržované a provozované památky, krajina, obnovené tradice 
• Popis: Obnova památek a dalších místních hodnot jako významného 

dědictví regionu 
 

P 4. Zlepšit hospodářskou soběstačnost regionu za využití 
místního potenciálu a respektování hodnot území 

• Popis: Podpora místního hospodářství a cestovního ruchu  
 

P 5. Spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráce 
• Popis: Upevňování místní a územní soudržnosti, vytváření sítí, podpora 

spolupráce a sdílení zkušeností, předávání dobrého příkladu, podpora 
spolupráce jednotlivých aktérů , vytváření vazeb venkov - město, 
mikroregionů, spolků v různých oborech, přeshraniční spolupráce a 
partnerství. 



Návrh - Specifický cíl  1 

P1: Zabránit odlivu obyvatelstva z regionu  a vytvořit 
pevné vazby k regionu 

 

Specifický cíl  

1.1. Dostatečná vybavenost obcí a fungující služby 

1.2. Dobře udržovaný veřejný prostor a fungující dopravní  

       a   technická infrastruktura 

1.3. Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání 

1.4. Dostupné zdravotnické a sociální služby a snižování  

       sociálně znevýhodněných obyvatel 

1.5. Technická pomoc pro naplňování cíle  



P2: Udržitelný rozvoj regionu 

 

 

Specifický cíl  

2.1. Zkvalitnění nakládání s odpady 

2.2. Zefektivnění hospodaření s energií a místními zdroji,  

       energetická soběstačnost 

2.3. Zlepšení prevence rizik a jejich předcházení a zlepšení 

       ochrany území a obyvatelstva 

2.4. Technická pomoc pro naplňování cíle 

Návrh - Specifický cíl  2 



Návrh Specifický cíl  3 

P3: Udržované a provozované památky, krajina, 
obnovené tradice 

 

 

Specifický cíl  

3.1. Udržované kulturní, historické, technické a hornické       
památky 

3.2. Udržované přírodní památky, chráněná území, krajinné 
prvky a krajinný ráz 

3.3. Udržované tradice a zvyky, místní specifika 

3.4. Zlepšení poznávání a prezentace místních hodnot 

3.5. Technická pomoc pro naplňování cíle 



Návrh Specifický cíl  4 

P4: Zlepšit hospodářskou soběstačnost regionu za 

využití místního potenciálu a respektování hodnot 

území 

 

Specifický cíl  

4.1. Stabilizované místní podnikatelské prostředí 

využívající především místní zdroje 

4.2. Dostatek pracovních příležitostí 

4.3. Cestovní ruch jako významná složka místní ekonomiky 

4.4. Technická pomoc pro naplňování cíle 



Návrh Specifický cíl  5 

P5: Spolehlivé a fungující místní partnerství a 

spolupráce 

 

Specifický cíl  

5.1. Efektivní a otevřená veřejná správa 

5.2. Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit 

5.3. Úspěšná realizace ISÚ 

5.4. Efektivní přeshraniční spolupráce 



Další postup ve zpracování strategie 

• zpracovat SWOT za jednotlivé oblasti 
 

• definovat soulad a návaznosti Strategie MAS KH 2014+ 
s jinými strategiemi v území (nutno zmapovat aktuální 
stav) 
 

• vytvořit reálnou databázi projektů 
 

• zařadit potřeby (cíle a opatření) k novým OP 
 

• stanovit finanční potřeby na realizaci Strategie MAS KH 
2014+  
 

• definovat monitorovací indikátory 

• nastavit implementaci Strategie MAS KH 2014+  



Způsob zpracování 

• manažer MAS pro Strategie MAS KH 2014+  
 

• projekt Spolupráce s dalšími MAS v KV kraji 
 

• komunitní plánování – setkávání s aktéry v území, 

zjišťování jejich potřeb a názoru na Strategii MAS KH 
 

• výměna informací 
 

• NUTNÁ aktivní spolupráce všech aktérů !!!!!! 



SHRNUTÍ 

• 15.816 mil. Kč pro MAS v 2014-2020 

• 178 MAS vytváří Strategii 

• stejně tolik MAS bude chtít být 

standardizováno 

• v MAS v ČR 89% výměry ČR 



Základní a důležité kroky 

• ustanovení základních a funkčních struktur v MAS 
(leden, únor 2015) – statut, partneři, orgány, provoz... 
 

• nastavení financování MAS v 2015+ 
 

• žádost o Standardizaci MAS (usn.ZO/ZM)  
 

• Standardizace MAS od MMR ČR (nezbytnost pro 
čerpání fondů EU prostřednictvím MAS) 
 

• dokončení Strategie MAS KH 2014+ 
 

• akceptace Strategie MAS KH 2014+ od MMR ČR 
 

• zajištění absorpční kapacity MAS (investiční, provozní a 
lidské zdroje) 

 



Akceptace strategie od MMR ČR 

• jen u Standardizované MAS 
 

• věcná náplň akceptovaných aktivit, které se budou na 

základě Strategie realizovat 
 

• závazný HMG čerpání dle let a cílů stanovených ve 

strategii 
 

• závazek naplňování indikátorů 
 

• rezervace alokace (pokud nedojde k čerpání dle HMG, 

bude nečerpaná část zrušena) 



 
 

děkuji za pozornost 

 

 

 

 

 
Ing. Alexandra Füurbachová, afurbachova@ostrov.cz 
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