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Program

• Stav příprav MAS KH na období 2021 – 2027,

• Informace o provedených komunitních jednáních

• Představení Analytické části SCLLD a závěry analýzy potřeb

• Diskuse – doplnění analýzy potřeb

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

• Diskuse



• 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 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového 
potenciálu území MAS

Navazuje na komunitní jednání v území, socioekonomickou analýzu, anketu a vyhodnocení databáze projektů

• 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



Priority

P1. Lidská sídla 

P2. Přírodní bohatství

P3.  Kulturní dědictví 

P4. Místní hospodářství a cestovní ruch

P5. Lidé a komunita

Vize
„MAS Krušné hory - sebevědomý rozvinutý venkovský region, který o 

hodnoty a bohatství svého území pečuje 
a rozvíjí je pro budoucí generace“.



PRIORITA P1.  Lidská sídla  

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 

Opatření 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 

 
PRIORITA P2. Přírodní bohatství 

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 

 



PRIORITA P3    Kulturní dědictví  

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 

 

PRIORITA P4 Místní hospodářství a cestovní ruch 

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 

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 

 



PRIORITA P5 Lidé a komunita 

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 

 


