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Zápis 

z workshopu  

partnerů v územní působnosti MAS Krušné hory 

ze dne 20.5.2021 

 
on-line na platformě zoom 

v rámci komunitního projednání a zapojení místních aktérů do tvorby SCLLD 2021 – 

2027 

 

 
Program: 

 

1. Stav příprav MAS KH na období 2021 –2027, 

2. Informace o provedených komunitních jednáních 

3. Představení Analytické části SCLLD a závěry analýzy potřeb 

4. Diskuse – doplnění analýzy potřeb 

5. Představení návrhu Strategického rámce SCLLD (vize, Strategické cíle, Opatření, Specifické 

cíle) 

6. Diskuse 

 

Manažerka MAS přivítala přítomné a sdělila, že on-line jednání bylo zvoleno z důvodu možnosti 

zapojení účastníků z širšího území MAS. Cílem workshopu je seznámení s postupem přípravy MAS 

na období 2021-2027, zjištění potřeb a diskutování priorit řešení potřeb v rámci strategie MAS. 

 

Účastníci byly manažerkou seznámeni s důvodem konání workshopu. Do přípravy, zpracování a 

projednávání strategie je, stejně jako v případě strategií minulých období, zapojena veřejnost, partneři, 

odborná i laická komunita. Jedná se o aplikaci metody komunitně vedeného místního rozvoje, při níž 

jsou zapojováni do procesu plánování a tvorby strategie partneři na místní úrovni, včetně veřejné 

správy, občanské společnosti a místních ekonomických subjektů. Tito budou následně zapojeni i do 

vlastní realizace rozvoje území. Tímto postupem dochází k efektivnějšímu zjištění skutečných potřeb 

místních aktérů a potenciálu území, vytváření nových postupů, jež jsou převáděny do praxe a k 

celkovému posílení místní kapacity pro rozvoj území. Při tvorbě strategie je tak postupováno 

principem „zdola – nahoru“. Účastníci komunitního projednávání tak mají prostor pro vyjádření 

vlastních potřeb a názorů na danou věc a tím je podpořena jejich motivace pro následnou realizaci 

strategie a osobní svázání se záměry regionu a s regionem samotným.  

 

Pro zapojení místních aktérů a veřejnosti byly k dnešnímu dni provedeny následující aktivity: 

 individuální setkání se zástupci veřejného sektoru, podnikatelů i neziskových organizací, kdy 

byla možnost více poznat individuální potřeby a rozvojový potenciál; vše v období 1.2.2021 – 

31.3.2021 

 anketní šetření na webu MAS, kdy byly zjišťovány preference na základě konkrétních dotazů, 

provedeno v období březen 2021, 

 sběr podnětů a potřeb, rozvojového potenciálu a vlastních návrhů na jejich řešení, 

formulovaných v databázi projektů, které představují rozvojový potenciál v podobě konkrétně 

formulovaných rozvojových záměrů, provedeno v období březen – květen 2021. 

  

Tento workshop je pokračováním komunitního projednávání a jeho cílem je  otevřená diskuse všech 

účastníků, která motivuje a vyvolává další témata, dotazy či podněty. 

Na závěr bude Koncepční část veřejně projednána v Plénu MAS, které je naplánováno na červen 2021. 
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Veřejnost je o aktivitách a postupu zpracování SCLLD seznamována prostřednictvím webových 

stránek MAS. 

 

Představení Analytické části SCLLD a závěry analýzy potřeb 

 

Přítomní byli seznámeni s dosavadním zjištěním z analýzy rozvojových potřeb a rozvojového 

potenciálu území MAS. Ta navazuje na komunitní jednání v území, socioekonomickou analýzu, 

anketu a vyhodnocení databáze projektů. 

 

Zjištěné potřeby: 

• Zabránění odlivu mladých lidí z území 

• Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury 

• Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury 

• Podpora rozvoje zemědělství a lesnictví 

• Zlepšení péče o památky, tradice a jejich využívání 

• Podpora rozvoje podnikání 

• Zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení 

• Zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatelstva 

• Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí 

• Přizpůsobení změnám klimatu a ochrana území 

• Zlepšení péče o životní prostředí 

• Zvýšení informování obyvatel o místní dění 

• Prohlubování sounáležitosti s obcí, regionem 

• Udržovat dlouhodobé vazby a partnerství 

• Zvýšení nabídky zdravotnických a sociálních služeb 

• Zlepšení nakládání s odpady 

• Podpora cestovního ruchu 

• Tvorba a podpora pracovních příležitostí 

• Úspory energií 

 

Diskuse  – doplnění analýzy potřeb 

Přítomní diskutovali o dosavadních závěrech analýzy potřeb a vesměs se s nimi ztotožnili. Bylo 

zdůrazněno, že jednou z důležitých potřeb je nutnost řešit vysokorychlostní internet na území MAS. 

Současná COVIDová situace ukázala, že nemožnost realizace on-line služeb v různých odvětvích 

(vzdělávání, kultura, bohoslužby, obchod, informační služby, podnikání apod.) je velkou překážkou 

rozvoje oproti ostatním regionům. 

Dále zejména starostové obcí požadují řešit potřebu bezpečné dopravy, chodníků apod., ale také 

kvalitních veřejných prostranství v obcích včetně zeleně. Stále je potřebná podpora budování 

propojené sítě cyklostezek a cyklotras, místních sportovišť, ale také zázemí pro tyto sportoviště, 

včetně veřejných sportovisť (např. zázemí a rolba pro běžkařské trasy, koupaliště). V oblasti 

vzdělávání je nutné realizovat modernizaci vzdělávací infrastruktury, zkapacitnit jí, realizovat 

připojení na vysokorychlostní internet a odborné učebny. Dále stále v území přetrvává potřeba 

finančních prostředků na údržby památek, včetně drobných památek pro zachování kulturního odkazu 

regionu a jejich využití např. v cestovním ruchu či komunitním životě. Také cestovní ruch a jeho 

podpora je potřebou, která může zvýšit podporu lokálních služeb, vytváření pracovních míst a 

zabránění odlivu obyvatelstva. Zástupci z oblasti podnikatelů se dotazovali na možnosti financování 

inovačních projektů. Také byly dotazy, zda budou podporovány příměstské tábory jako prorodinné 

opatření a podpora v zaměstnanosti. 

 

 

Představení návrhu Strategického rámce SCLLD (vize, Strategické cíle, Opatření, Specifické 

cíle) 

 Představena byla následující vize a strategický rámec ISg: 
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Vize 

„MAS Krušné hory - sebevědomý rozvinutý venkovský region, který o hodnoty a bohatství svého 

území pečuje a rozvíjí je pro budoucí generace“. 
 

Priority 

P1. Lidská sídla  

P2. Přírodní bohatství 

P3.  Kulturní dědictví  

P4. Místní hospodářství a cestovní ruch 

P5. Lidé a komunita 

 

Strategický cíl 1. Zvyšování kvality života obyvatel 

Specifický cíl 1.1 Kvalitní veřejný prostor a dostatečná vybavenost obcí, 

Opatření: 

1.1.1. Rozvoj a zlepšení vybavenosti obcí  

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

 

Specifický cíl 1.2 Kvalitní a fungující služby, 

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

1.2.2. Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

1.2.3. Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnických služeb 

1.2.4. Zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení 

 

Strategický cíl 2. Ochrana a péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj, 

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 

2.1.2. Zvýšení ochrany a péče o přírodní a vodní zdroje 

2.1.3. Zvýšení poznávání přírodního bohatství a jeho ochrany 

 

Specifický cíl, 2.2 Šetrné nakládání a využívání přírodních zdrojů, 

Opatření  

2.2.1. Zkvalitnění nakládání s odpady 

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

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

 

Strategický cíl 3. Zajistit udržované a provozované památky, tradice a zvyky, 

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 

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

 

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 

 

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

hodnot území, 

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

hodnot území, 
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Opatření  

4.1.1. Rozvoj místního podnikatelského prostředí využívající především místní zdroje 

4.1.2. Podpora udržitelného hospodaření v zemědělství a lesnictví 

4.1.3. Rozvoj cestovního ruchu jako významné složky místní ekonomiky 

4.1.4. Rozvoj pracovních příležitostí 

 

Strategický cíl 5. Spolehlivé a fungující místní partnerství a spolupráce, 

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

Opatření  

5.1.1. Zvyšování kvality a transparentnost veřejné správy 

5.1.2. Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit 

5.1.3. Rozvoj prorodinných opatření 

5.1.4. Rozvoj dlouhodobé přeshraniční spolupráce 

 

Diskutovány byly konkrétní záměry účastníků workshopu, zejména s ohledem na připravované 

dotační tituly. Náměty byly obdobné předchozí diskusi. 

 

Na závěr manažerka poděkovala přítomným za účast a podnětnou diskusi a připomněla možnost 

připomínkování Koncepční části strategie do doby, než bude projednána v Plénu MAS. 

 

 

Zapsala: Ing. Alexandra Fürbachová, 20.5.2021 


