
Strategický rámec SCLLD 21+ podrobně 

PRIORITA P1.  Lidská sídla  
Strategický cíl  1. Zvyšování kvality života obyvatel 

Popis StC 

Naplněním tohoto cíle je zabránit odlivu obyvatelstva tím, že se zvýší atraktivita území nejen co se týče jeho vzhledu 
a funkčnosti, ale i služeb, které jsou lépe dostupné pro místní obyvatele. A i když jsou podmínky pro život v horách 
mnohdy tvrdé díky přírodním podmínkám, nejsou místní obyvatele, díky vybavenosti svých obcí, nuceni uvažovat o 
odchodu z obcí za kvalitnějším životem do větších měst. 

Specifický cíl 1.1 Kvalitní veřejný prostor a dostatečná vybavenost obcí  

Opatření 1.1.1. Rozvoj a zlepšení vybavenosti obcí  

Možné typy 
projektů / aktivit 

Výstavba, dostavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace objektů, prostor, občanské vybavenosti, 

zařízení pro kulturu, sport, společenský a komunitní život, zařízení pro volný čas, veřejné služby, komunitní centra, 

obchodní služby pro venkov, dále dětských a workoutových  hřišť, koupališť. 

Hlavní cílové 
skupiny 

veřejnost, děti, obce, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci památek 

Realizátoři 
projektů  

obce a jejich organizace, svazky obcí, volnočasové organizace, vlastníci památek a ostatní výše neuvedení příjemci 
definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 1.1.2. Zlepšení vzhledu obcí, zkvalitnění a rozšíření dopravní a technické infrastruktury  

Možné typy 

projektů / aktivit 

Obnova, regenerace, řešení vybavenosti a provozních nedostatků veřejných prostranství, veřejné zeleně včetně 
zkvalitnění podmínek pro její život, návsí, náměstí, parků a parčíků, sadů hřbitovů, obecních retenčních a 
akumulačních vodních nádrží, vodních ploch a prvků, drobné architektury a mobiliáře a dalších souvisejících zařízení 
a vybavenosti, řešení bezbariérových přístupů a provozu v objektech. 

 

Vybudování, rekonstrukce, modernizace dopravní a technické infrastruktury, komunikací, chodníků, parkovišť, 
odstavných ploch, cyklostezek, cyklotras, přechodů pro chodce, zastávek a nádraží, lávek, mostů a souvisejícího 
vybavení, dopravního značení a doprovodného zařízení. Zvyšování bezpečnosti dopravy, snižování zátěže z dopravy 
(hluk, prašnost), odstranění bodových závad a rizik ohrožujících plynulost a bezpečnost dopravy. 

 Napojení obcí na vodovod, kanalizaci, plynofikace a elektrifikace území, realizace veřejného osvětlení 

 Zkvalitňování připojení k internetu 

 Zavádění efektivních systémů a technologií v dopravě a dopravní obslužnosti spolupráce obcí v dopravní obslužnosti 

 
Revitalizace a oživení opuštěných a zanedbaných míst, objektů a areálů v obci (brownfieldů) a jejich přeměna 
k novému využití 

 Pořizování moderní techniky pro údržbu veřejných komunikací, prostranství, zeleně 

 Zkvalitnění zdrojů a úpraven vody, vodovodních a kanalizačních systémů, ČOV, nakládání s odpady 

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, podnikatelé, obce, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, vlastníci 
dopravní a technické infrastruktury, 

Realizátoři 

projektů 
obce a jejich organizace, svazky obcí, vlastníci a provozovatelé dopravní a technické infrastruktury, vlastníci památek, 
provozovatelé dopravní obslužnosti a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Specifický cíl 1.2 Kvalitní a fungující služby 

Opatření 1.2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání a rozšiřování znalostí a dovedností  

 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace školských zařízení (vč. předškolních) a zařízení pro celoživotní vzdělávání, 

centra praktické výchovy, včetně nákupu či modernizace vybavení těchto zařízení. Zavádění a rozvoj ICT a 

moderních technologií ve vzdělávacích kapacitách. 

 
Výstavba, rekonstrukce, modernizace knihoven, včetně nákupu či modernizace vybavení, technických, provozních a 
doprovodných zázemí těchto zařízení, péče a vybavení o knihovnický fond, zavádění a rozvoj ICT a moderních 
technologií s tímto opatřením souvisejících. 

 Zvyšování kvalifikace a dovedností, rekvalifikace osob působících ve vzdělávání 

 Podpora spolupráce vzdělávacích zařízení a veřejnosti. Podpora měkkých projektů vzdělávacích zařízení 

Hlavní cílové 

skupiny 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, 
zaměstnanci, děti, studenti, pedagogičtí pracovníci, veřejnost, podnikatelé, sociálně slabí, ohrožení soc. vyloučením 
a sociálně vyloučení, NNO, obce,  

Realizátoři 

projektů 
zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, profesní organizace, NNO, podnikatelé, obce a jejich 
organizace, svazky obcí, církev, MAS, a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 1.2.2. Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Možné typy 

projektů / aktivit 
Výstavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace zařízení, objektů, prostor pro sociální služby, včetně 
vybavení, podpora terénních služeb včetně vybavení, zvýšení kapacity, stacionářů, krizových center 

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, sociálně slabí, ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení, NNO, obce, pracovníci sociálních služeb 

Realizátoři 

projektů 
NNO, obce a jejich organizace, svazky obcí, sociální zařízení, MAS a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v 
relevantních dotačních titulech 

Opatření 1.2.3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnických služeb 

Možné typy 

projektů / aktivit 
Výstavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace zařízení, objektů, prostor pro zdravotnické služby, 
včetně vybavení. Podpora venkovských lékařů, ordinací. 

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, sociálně slabí, ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení, NNO, obce, pracovníci zdravotních služeb 

Realizátoři 

projektů 
NNO, obce a jejich organizace, svazky obcí, zdravotnická zařízení, MAS a ostatní výše neuvedení příjemci 
definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 1.2.4. Zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení 

Možné typy 
projektů / aktivit 

realizace nouzových či startovacích bytů, malometrážních bytů a standardních bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního či startovacího bydlení či služební bydlení pro potřebné 
zaměstnance, a pořízení nezbytného základního vybavení včetně související infrastruktury 



Hlavní cílové 
skupiny 

osoby v bytové nouzi, mladé rodiny, zaměstnanci v potřebných veřejných službách 

Realizátoři 
projektů  

obce, NNO, církve, církevní organizace 

 

 

PRIORITA P2. Přírodní bohatství 
Strategický cíl  2. Ochrana a péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj 

Popis StC 

Základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje území je účelné využívání místních zdrojů pro posílení místní 

ekonomiky bez negativních dopadů na životní prostředí a sociální oblast. Naplněním tohoto cíle by mělo dojít ke 

koordinaci a vzájemnému souladu těchto zájmů a zároveň k potřebnému rozvoji území 

  

Specifický cíl 2.1 Kvalitní a funkční složky životního prostředí a udržitelné přírodní zdroje 

Opatření 2.1.1. Zvýšení ochrany a péče o chráněná území, krajinné prvky a krajinný ráz 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Obnova ekologické stability krajiny, obnova krajinných prvků (alejí, remízků, solitérních dřevin, větrolamů). Zlepšení 

ochrany a péče o příměstskou a volnou krajinu, ochrana krajinného rázu a typického vzhledu regionu 

 Zvýšení biodiversity, realizace záchovných programů a šetrné péče o krajinu 

Hlavní cílové 

skupiny 

podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, 

zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a rybářských organizací, vlastníci památek, vlastníci dopravní a technické 

infrastruktury 

Realizátoři 

projektů 

NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, podnikatelé v CR, společnosti působící v oblasti CR, vlastníci 

a provozovatelé infrastruktury CR, zemědělští podnikatelé, organizace hospodařící v lesích, rybářské svazy, drobní a 

malí podnikatelé, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, vlastníci památek, a ostatní výše neuvedení příjemci 

definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 2.1.2. Zvýšení ochrany a péče o přírodní a vodní zdroje 

Možné typy 
projektů / aktivit 

Podpora ochrany krajiny, zdrojů pitné vody, zadržování vody v krajině, realizace prvků k zadržování vody včetně 
dešťové. Obnova vodních prvků, mokřadů, tůní, potoků apod. 

Hlavní cílové 

skupiny 

podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, 
zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a rybářských organizací, vlastníci památek, vlastníci dopravní a technické 
infrastruktury 

Realizátoři 

projektů 

NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, podnikatelé v CR, společnosti působící v oblasti CR, vlastníci 
a provozovatelé infrastruktury CR, zemědělští podnikatelé, organizace hospodařící v lesích, rybářské svazy, drobní a 
malí  podnikatelé, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, vlastníci památek, a ostatní výše neuvedení příjemci 
definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 2.1.3. Zvýšení poznávání přírodního bohatství a jeho ochrany 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Prohloubení znalostí o ochraně životního prostředí. Realizace naučných stezek, ekocenter, středisek volného času a 

obdobné infrastruktury v oblasti ochrany životního prostředí apod. 

Hlavní cílové 

skupiny 

podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, 

zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a rybářských organizací, vlastníci památek, vlastníci dopravní a technické 

infrastruktury 

Realizátoři 

projektů  

vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, veřejnost, podnikatelé, NNO, obce a jejich organizace, svazky obcí,   

rybářské svazy a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Specifický cíl 2.2 Šetrné nakládání a využívání přírodních zdrojů 

Opatření 2.2.1. Zkvalitnění nakládání s odpady 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Zefektivnění odpadového hospodářství zaváděním městských systémů nakládání s odpady, včetně tzv. šedé vody, 
podpora recyklace, nakládání s bioodpadem, podpora kompostování, komunitní kompostárny, podpora oběhového 
hospodářství, prevence vzniku odpadů. Odstranění starých ekologických závad a zátěží, likvidace nepovolených 
skládek. 

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, obce  

Realizátoři 

projektů 
obce a jejich organizace, svazky obcí a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 2.2.2. Zefektivnění hospodaření s energií a místními zdroji, energetická soběstačnost 

Možné typy 

projektů / aktivit 
Zvýšení energetické nezávislosti, řešení komunitní energetiky, energetické bezpečnosti, využití OZE s preferencí 
stávajících ploch a střech. 

 
Zvýšení úspory energií ve veřejné sféře, podnikání, bydlení, dopravě, instalace úsporných technologií v budovách i 
veřejném sektoru (zateplování, regulace otopné soustavy, výměna oken, kotlů, tepelných zdrojů, otopných soustav, 
biokotelny, rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce osvětlení veřejných budov). 

Hlavní cílové 

skupiny 
podnikatelé, obce, veřejnost, vlastníci rodinných a bytových domů,  

Realizátoři 

projektů 
obce a jejich organizace, svazky obcí, podnikatelé, vlastníci rodinných a bytových domů a ostatní výše neuvedení 
příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech  

Opatření 2.2.3. Zlepšení předcházení rizik a adaptace na změnu klimatu, zvýšit ochranu území a obyvatelstva 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Podpora akceschopnosti jednotlivých aktérů v oblasti ochrany a prevence, vybudování potřebných provozů a zařízení 
včetně nákupu techniky a vybavení. Výstavba, dostavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace objektů 
hasičských stanic a zbrojnic. Zavádění a rozvoje bezpečnostních a varovných systémů potencionálních rizik, 
monitoringu stavu toků, varovných systémů pro obyvatelstvo. Zmapování rizikového potenciálu v území, zpracování 
plánů ochrany a řešení následků. Posilování spolupráce včetně přeshraniční, společné prevence, informovanosti, 
osvěty. 



 
Budování ochrany před povodněmi, větrnou a vodní erozí, sesuvy půdy, hlukem, prašností, kontaminací vodních 
zdrojů, zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení vodního režimu v krajině 

 Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu  

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, vlastníci a provozovatelé infrastruktury, složky IZS, vlastníci nemovitostí, správci 
vodních toků 

Realizátoři 

projektů  

podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, provozovatelé infrastruktury, drobní a malí  podnikatelé, vlastníci 
dopravní a technické infrastruktury, vlastníci památek, a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních 
dotačních titulech, složky IZS. 

 

PRIORITA P3    Kulturní dědictví  
Strategický cíl  3. Zajistit udržované a provozované památky, tradice a zvyky 

Popis StC 

Území MAS je velmi hojně vybaveno technickými, kulturními a hornickými památkami, tradicemi, zvyky, lidovým 

uměním. Je to významné dědictví, které je unikátní pro tuto oblast. Jsou to poklady tohoto území. Naplněním tohoto 

cíle by měla být zajištěna obnova, ale i  trvalá ochrana a účelné užívání těchto hodnot 

Specifický cíl 3.1 Udržované a využívané památky a ostatní kulturní dědictví 

Opatření 3.1.1. Rozvoj péče o kulturní, technické a hornické památky a jejich využití, včetně doprovodné infrastruktury 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Ochrana, obnova, revitalizace a rekonstrukce, restaurování kulturních, církevních, technických, průmyslových 
památek a památkových a historických či jinak turisticky významných objektů a celků, parků u památek a jejich využití 
v CR  

Hlavní cílové 

skupiny 
veřejnost, obce, vlastníci památek 

Realizátoři 

projektů 
vlastníci památek, osoby s právem hospodaření s památkami 

Opatření 3.1.2. Rozvoj a oživení tradic, zvyků a lidového umění a řemesel 

Možné typy 
projektů / aktivit 

Podpora místních tradic a zvyků, tradičních řemesel, lidového umění, místní produkce a zhodnocení místních 
produktů (ze zemědělství, řemeslné výroby, potravinářství apod.) uplatněním ve venkovském turistickém ruchu 

Hlavní cílové 
skupiny 

veřejnost, NNO, obce, volnočasové organizace, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury 
CR, MAS a subjekty působící na jejím území 

Realizátoři 
projektů  

NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, volnočasové organizace, PO a FO, podnikatelé v CR, 
společnosti působící v oblasti CR, drobní a malí  podnikatelé, vlastníci památek, církev, MAS a ostatní výše neuvedení 
příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Specifický cíl 3.2. Zlepšit poznávání, prezentaci a propagaci kulturního dědictví 

Opatření 3.2.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro poznávání, prezentaci a propagaci kulturního dědictví 

Možné typy 
projektů / aktivit 

Osvěta, vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví, Osvěta v oblasti ochrany hodnot venkova (zvyky a tradice, 
řemesla, krajové speciality). Podpora propagace památek, včetně památek UNESCO v regionu 

 

Výstavba, rekonstrukce, modernizace muzeí, výstavních prostor, realizace expozic, depozitářů a souvisejících prací 
a vybavení, technických zázemí, návštěvnických či vzdělávacích center, péče o sbírkové fondy, vybavení pro péči o 
knihovnický fond, zavádění a rozvoj ICT a moderních technologií v těchto zařízeních. Rozvoj návštěvnické 
infrastruktury (infocentra, návštěvnická centra, sociální zařízení, informační a orientační systémy, přístupové 
komunikace a parkoviště, odpočívadla, související mobiliář a vybavenost). 

 Realizace navigačních turistických systémů, budování a revitalizace naučných stezek; 

Hlavní cílové 
skupiny 

vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, studenti, veřejnost, NNO, obce, volnočasové organizace, turisté a 

návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, MAS a subjekty působící na jejím území 

Realizátoři 
projektů 

vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, volnočasové 

organizace, PO a FO, podnikatelé v CR, společnosti působící v oblasti CR, drobní a malí podnikatelé, vlastníci 

památek, církev, MAS a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

 
 

 

PRIORITA P4 Místní hospodářství a cestovní ruch 

Strategický cíl 
4. Hospodářská soběstačnost regionu za využití místního potenciálu a respektování hodnot 

území 

Popis StC 

Území MAS je postiženo vysokou mírou nezaměstnanosti, malým množstvím pracovních příležitostí pro málo 

kvalifikovanou pracovní sílu, a to i přestože má území má poměrně velký potenciál v místních zdrojích, tradičních 

výrobách, přírodních podmínkách a vybavenosti území. Naplněním tohoto cíle by mělo dojít ke stabilizaci místního 

podnikatelského prostředí a vytvoření pracovních míst takových, které odpovídají potřebám území MAS. S tím 

souvisí i případné přizpůsobení pracovní síly rekvalifikací a zvyšováním pracovních dovedností a schopností. 

Specifický cíl 4.1. Hospodářská soběstačnost regionu za využití místního potenciálu a respektování hodnot území 

Opatření 4.1.1. Rozvoj místního podnikatelského prostředí využívající především místní zdroje 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Výstavba, zřizování, modernizace a revitalizace venkovských podniků a provozů, revitalizace brownfields a 

nevyužitých objektů pro podnikatelské aktivity. Výstavba, modernizace a rekonstrukce a vybavení výroben a 

provozoven služeb. Podpora začínajících podnikatelů. Modernizace vybavení a zavádění nových technologií 

místních podnikatelů, inovace provozů, zvyšování konkurenceschopnosti. Podpora a propagace místních 

producentů a produktů, zachování starých řemesel. 

Hlavní cílové 

skupiny 
zaměstnavatelé, veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a 
rybářských organizací,  

Realizátoři 

projektů 
zaměstnavatelé, NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí,  zemědělští podnikatelé, organizace 
hospodařící v lesích, rybářské svazy, fyzické nebo  právnické  osoby,  jejichž  příjmy  pocházejí  z oblasti rybářství, 



školní podniky v odvětví rybářství, uživatelé rybářských revírů, drobní a malí  podnikatelé a ostatní výše neuvedení 
příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 4.1.2. Podpora udržitelného hospodaření zemědělství a lesnictví 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Výstavba, zřizování, modernizace a revitalizace venkovských podniků a provozů, infrastruktury, revitalizace 

brownfields, nevyužitých objektů a ploch k dalšímu využití v zemědělství. Výstavba a rekonstrukce a vybavení 

výroben a zpracování produktů. Podpora začínajících zemědělců. Modernizace vybavení a zavádění nových 

technologií zemědělců, inovace provozů, zvyšování konkurenceschopnosti, zavádění ekologicky šetrných postupů. 

Podpora a propagace místních zemědělců a jejich produktů, uvádění ba trh 

Hlavní cílové 

skupiny 

zaměstnavatelé, veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a 

rybářských organizací, 

Realizátoři 

projektů 
podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí,  zemědělští podnikatelé, organizace hospodařící v lesích, rybářské 
svazy,  drobní a malí  podnikatelé a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

Opatření 4.1.3. Rozvoj cestovního ruchu jako významné složky místní ekonomiky 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Budování a modernizace infrastruktury CR, jako jsou sportovní areály, lyžařské areály, běžecké trasy, sportovně-
rekreační zařízení, naučné stezky, turistické trasy, pěší stezky, hippostezky, rozhledny, výstavní prostory. Budování, 
rozvoj a zkvalitnění ubytovacích a stravovacích kapacit a dalších služeb pro CR a rekreaci 

 
Budování a modernizace infrastruktury nezbytné pro provozování atraktivit CR, tzn. výstavba, rekonstrukce, 
modernizace parkovišť, přístupových cest a komunikací, půjčoven, odpočívadel, pořizování techniky a vybavení pro 
provoz sportovních, kulturních zařízení a infrastruktury 

 Rozvoj agroturistiky, 

 Propagace produktů CR, zkvalitnění a zefektivnění organizace CR, zvýšení spolupráce v CR včetně přeshraniční. 

Hlavní cílové 

skupiny 
obce, veřejnost, turisté a návštěvníci regionu, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, vlastníci památek, vlastníci 
dopravní a technické infrastruktury 

Realizátoři 

projektů 

obce a jejich organizace, svazky obcí, podnikatelé, podnikatelé v CR, společnosti působící v oblasti CR, vlastníci a 
provozovatelé infrastruktury CR, vlastníci památek, církev, MAS a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní 
v relevantních dotačních titulech 

Opatření 4.1.4. Rozvoj pracovních příležitostí 

Možné typy 

projektů / aktivit 
Zvyšování kvalifikace v oborech a odvětvích typických pro venkovský prostor, spolupráce se zaměstnavateli, podpora 
vytváření pracovních míst pro specifické cílové skupiny. 

Hlavní cílové 

skupiny 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, 
zaměstnanci, studenti, pedagogičtí pracovníci, veřejnost, podnikatelé, sociálně slabí, ohrožení soc. vyloučením a 
sociálně vyloučení, NNO, obce, veřejnost, zemědělští podnikatelé, včetně lesnických a rybářských organizací,  

Realizátoři 

projektů 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, profesní organizace, NNO, podnikatelé, obce a jejich 
organizace, svazky obcí, zemědělští podnikatelé, organizace hospodařící v lesích, rybářské svazy, fyzické nebo  
právnické  osoby,  jejichž  příjmy  pocházejí  z oblasti rybářství, školní podniky v odvětví rybářství, uživatelé rybářských 
revírů, drobní a malí podnikatelé, a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

 

 

PRIORITA P5 Lidé a komunita 
Strategický cíl  5. Spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráce 

Popis StC 

Území MAS je územím kompaktním a dobře dostupným. Má dlouholetou zkušenost a tradici ve spolupráci různých 

subjektů na lokální, regionální i mezinárodni úrovni. Naplněním tohoto cíle by mělo dojít k posílení těchto 

partnerských vazeb tak, aby smysluplně, koordinovaně a kontinuálně přispívaly k rozvoji území MAS Krušné hory 

Specifický cíl 5.1. Zajistit spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráci 

Opatření 5.1.1. Zvyšování kvality a transparentnost veřejné správy 

Možné typy 

projektů / aktivit 

Zlepšení využívání strategického a územního plánování jako nástroje pro efektivní správu a rozvoj území - podpora 
územního a strategického plánování, rozšíření využívání informačních technologií ve veřejné správě a v komunikaci 
mezi jednotlivými subjekty v území, zjednodušení přístupu k veřejným službám. 

 
Zapojení místní komunity do participace na rozhodování veřejné správy a sdílení informací o dění v obci 
prostřednictvím internetu 

 Zvýšení spolupráce a partnerství veřejné správy, podnikatelů, NNO, spolků a zájmových sdružení 

Hlavní cílové 

skupiny 

vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, pracovníci 
zdravotních a sociálních služeb, volnočasové organizace, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, vlastníci 
památek, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, MAS a subjekty působící na jejím území 

Realizátoři 

projektů 

vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, veřejnost, pracovníci 
zdravotních a sociálních služeb, volnočasové organizace, vlastníci a provozovatelé infrastruktury CR, vlastníci 
památek, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, MAS a subjekty působící na jejím území a ostatní výše 
neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

 5.1.2. Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit 

Možné typy 
projektů / aktivit 

Podpora činnosti občanských aktivit, spolků a místních zájmových uskupení, podpora tradic a zvyků, osvětové, 
okrašlovací činnosti, podpora organizace místních kulturních, sportovních a veřejných akcí, tradičních akcí vedoucích 
k posílení pozitivního vztahu k obci. 

Hlavní cílové 
skupiny 

veřejnost, podnikatelé, NNO, obce, volnočasové organizace, MAS a subjekty působící na jejím území 

Realizátoři 
projektů 

NNO, podnikatelé, obce a jejich organizace, svazky obcí, volnočasové organizace, MAS a ostatní výše neuvedení 
příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

 5.1.3. Rozvoj prorodinných opatření 

Možné typy 
projektů / aktivit Podpora prorodinných opatření s cílem začlenění na trh práce 



Hlavní cílové 
skupiny veřejnost, sociálně slabí, ohrožení soc. vyloučením a sociálně vyloučení, NNO, obce,  pracovníci sociálních služeb 

Realizátoři 
projektů 

NNO, obce a jejich organizace, svazky obcí, sociální zařízení, MAS a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v 

relevantních dotačních titulech 

 5.1.4. Rozvoj dlouhodobé přeshraniční spolupráce 

Možné typy 
projektů / aktivit 

Posilování regionálních a přeshraničních vazeb v kulturní, společenské, environmentální, turistické, hospodářské 
oblasti a v oblasti prevence rizik 

Hlavní cílové 
skupiny 

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, podnikatelé, NNO, obce, zemědělští podnikatelé, 
včetně lesnických a rybářských organizací, vlastníci památek, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, MAS, MAS 
a subjekty působící na jejím území 

Realizátoři 
projektů  

zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, žáci, podnikatelé, NNO, obce, zemědělští podnikatelé, 
včetně lesnických a rybářských organizací, vlastníci památek, vlastníci dopravní a technické infrastruktury, MAS, MAS 
a subjekty působící na jejím území a ostatní výše neuvedení příjemci definovaní v relevantních dotačních titulech 

 


