
Dodatek č. 3_SCLLD MAS Podještědí_PRV 

OBSAH ZMĚN 

Analytická část 

Úpravy analytické části jsou provedeny ve vztahu k zavedení nové fiche čl. 20, a) Veřejná prostranství 

v obcích 

Doplnění kapitoly 5.8 Životní prostředí včetně dílčí SWOT analýzy 

Doplnění kapitoly 6.  SWOT analýza celková 

Doplnění APP v podkapitole 7.1. Celkové vyhodnocení problémů a potřeb 

 

Strategická část 

Akční plán 

Doplnění schématu:  Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD MAS Podještědí 

Úpravy a doplnění kapitoly 12.3 Programový rámec PRV: 

- Úpravy fichí (indikátory u všech fichí, preferenční kritéria fiche B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, 

spolupráce s podnikateli čl. 17. 1. a), zavedení nové fiche čl. 20, a). 

- Doplnění tabulky: Integrace napříč Programovými rámci. 

- Doplnění tabulky: Provázanost opatření Programových rámců na opatření mimo Programové rámce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č. 3_SCLLD MAS Podještědí_PRV 

5.8 Životní prostředí 
 

Veřejná prostranství 

Kvalita veřejných prostranství má přímý vliv na kvalitu života obyvatel v obcích. Jejich údržba či 

revitalizace zvyšují atraktivnost veřejného prostoru a přispívají k oživení těchto prostor využíváním 

obyvatel k společensko-kulturním aktivitám a interakcím. V obcích MAS Podještědí vykazují veřejná 

prostranství v mnoha obcích nižší kvalitu, celkový vzhled v mnoha případech (zastaralost, povrchy, 

materiály, vybavení) působí nevlídně, což se odráží ve způsobu vnímání těchto prostor a ztrátě primární 

společenské funkce těchto prostor. Veřejná prostranství, která mají být plné života, jsou pak prázdná 

a život ve veřejném prostranství je tak minimální. V obcích je tak nutné se věnovat těmto prostorům a 

revitalizací rozvíjet jejich atraktivitu pro své obyvatele a celkově působit na růst kvality života v obcích.   

 

Dílčí SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Poměrně dobrá kvalita životního 
prostředí a ovzduší 

• Rozvinutý sběr tříděného odpadu ve 
všech obcích MAS 

• Zanedbané či zanikající krajinné prvky 
z hlediska prostupnosti krajiny 

• Nevyhovující kvalita vody v tocích 
některých řek (nedostatečné čištění vod 
v průmyslové výrobě a ekologicky 
nevhodné postupy v zemědělství) 

• Nízká kvalita a nedostatečné podmínky 
pro funkční využití (společensko-
kulturní) veřejných prostranství 

Příležitosti Hrozby 

• Využití existence CHKO na území MAS 
 

 

• Nedostatečná údržba vodních toků a 
malý důraz na prevenci – nebezpečí 
povodní 
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6. SWOT analýza celková 

Celková SWOT analýza MAS Podještědí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná geografická poloha – poloha u 
hlavních tahů do Prahy, Liberce, Děčín 

• Blízkost přirozených center Liberce a 
Jablonce nad Nisou 

• Růst počtu obyvatel 

• Mírnější pokles podílu dětské složky 
obyvatelstva oproti Libereckému kraji a 
ČR 

• Nárůst vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel a osob s maturitou na úkor 
obyvatel se základním vzděláním 

• Postupná realizace kanalizačních a 
vodovodních sítí 

• Hustota silniční sítě, existence 
železniční sítě 

• Hustá síť tras pro cyklo a pěších 
dopravu 

• Dopravní dostupnost – existence 
hlavních silničních tahů R 35, I/13 a I/35 
a jejich dobrá kvalita 

• Existence nabídky základních služeb ve 
většině obcí na území MAS 

• Dostatečná kapacita ubytovacích 
zařízení v turisticky exponovaných 
místech 

• Vysoký podíl neobydlených domů 
v některých obcích využívaných 
k rekreaci 

• Intenzívní bytová výstaba v zázemí 
Liberce a Jablonce nad Nisou 

• Poměrně dobrá kvalita životního 
prostředí a ovzduší 

• Rozvinutý sběr tříděného odpadu ve 
všech obcích MAS 

• Existence řady kulturních a sportovních 
akcí, a to i s regionálním významem 

• Aktivní neziskový sektor zejména 
v oblasti kultury, sportu a 
volnočasových aktivit 

• Velké množství ekonomických subjektů, 
existence drobných živností i v malých 
obcích 

• Příznivé podmínky pro rostlinnou i 
živočišnou zemědělskou prvovýrobu 

• Rozdrobená sídelní struktura – množství 
malých obcí, rozptýlená zástavba 

• Stárnutí obyvatelstva 

• Horší vzdělanostní struktura 
obyvatelstva oproti Libereckému kraji a 
ČR 

• Nízká míra odkanalizování obcí, 
existence lokalit s chybějícím 
vodovodem 

• Lokálně špatný nebo neexistující signál 
mobilních sítí v některých lokalitách 

• Špatná sítě krajských a místních 
komunikací 

• Nedostatek parkovacích míst hlavně 
v nástupních místech u atraktivit 
cestovního ruchu 

• Vedení většiny cyklotras po silnicích III. 
třídy 

• Špatná dopravní obslužnost nejmenších 
obcí veřejnou dopravou 

• Špatná úroveň dopravní bezpečnosti, 
nízká úroveň bezpečnosti chodců a 
cyklistů 

• Absence ubytovacích a stravovacích 
kapacit mimo exponované turistické 
destinace 

• Nadále vysoký podíl domů vytápěných 
uhlím v malých obcích 

• Málo dostavěných bytů v okrajových 
částech území MAS 

• Zanedbané či zanikající krajinné prvky 
z hlediska prostupnosti krajiny 

• Nevyhovující kvalita vody v tocích 
některých řek (nedostatečné čištění vod 
v průmyslové výrobě a ekologicky 
nevhodné postupy v zemědělství) 

• Nízká kvalita a nedostatečné podmínky 
pro funkční využití (společensko-
kulturní) veřejných prostranství  

• Nedostatečná vybavenost 
zdravotnickými a sociálními službami 
mimo města 

• Nedostatečná nabídka sociálního 
bydlení 
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• Poměrně dobrá síť mateřských škol a 
základních škol 1. stupně 

• Hospodaření většiny obcí bez dluhů 

• Existence městské policie ve městech se 
zvýšenou úrovní kriminality 

• Hodnotné přírodní prostředí, kulturní a 
historické památky 

• Dobré podmínky pro cestovní ruch – 
hustá síť pěších tras a cyklotras, 
podmínky pro zimní sporty 

• Velký potenciál objektů individuální 
rekreace 

• Dostatečná nabídka služeb pro 
celoroční rekreační pobyty 

• Nedostačující infrastruktura pro kulturu 
a sport a slabé kulturní a sportovní 
vyžití v malých obcích (kulturní centra, 
komunitní centra, spolkové domy, 
klubovny) 

• Množství nevyužívaných nebo jen 
částečně využívaných objektů typu 
brownfields 

• Vysoká vyjížďka za prací 

• Ekonomické problémy v resortu 
zemědělství (nedostatečná 
infrastrukturní vybavenost, vysoký podíl 
zemědělsky neobhospodařovaných 
ploch). 

• Nedostatečné kapacity pro předškolní 
vzdělávání 

• Existence pouze jedné střední školy na 
území MAS 

• Omezená nabídka vzdělávacích kurzů na 
území MAS 

• Nedostatečná vybavenost školských 
zařízení moderními výukovými 
prostředky 

• Zastaralá vybavenost odborných 
učeben 

• Existence míst s vysokým nápadem 
trestné činnosti (zejména oblast 
Hrádecka) 

• Nedostatečná propagace turistických 
atraktivit MAS 

• Nevyvážená turistická nabídka 
v jádrových částech MAS a na jeho 
okrajích – vysoký přetlak návštěvníků u 
hlavních atraktivit (Jizerské hory, 
Ještěd), malá nabídka mimo ostatní 
části MAS 

• Chybějící tematické balíčky služeb 
cestovního ruchu – rodina, senioři, páry, 
mládež 

Příležitosti Hrozby 

• Prostředky z fondů EU na podporu 
rozvoje různých oblastí 

• Přilákání nových obyvatel do obcí na 
území MAS 

• Plány obcí na rozvoj technické 
infrastruktury 

• Využití prostředků z fondů EU na rozvoj 
technické infrastruktury 

• Integrace dopravní obsluhy bez ohledu 
na hranice krajů 

• Rozvoj cyklistické dopravy 

• Pokračující stárnutí obyvatelstva 

• Zhoršování kvality sítí technické 
infrastruktury 

• Útlum veřejné dopravy hlavně do 
malých obcí 

• Další nekontrolovaný růst individuální 
automobilové dopravy (IAD) a pohybu 
rekreantů používajících IAD 

• Další zhoršení kvality silniční sítě 



Dodatek č. 3_SCLLD MAS Podještědí_PRV 

• Využití alternativních způsobů dopravy 
(mikrobusy, svoz na nákupy, terminály 
propojující různé druhy dopravy, apod.) 

• Podpora dopravní funkce cyklistiky 

• Zlepšení systémů prevence a represe 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

• Podpora rozvoje základních služeb ve 
všech obcích MAS 

• Investice obcí do ploch pro bydlení 

• Rozvoj a podpora podnikání (využití 
brownfields, volných ploch, příchod 
zahraničních investorů) 

• Rozvoj ekologických a 
mimoprodukčních forem zemědělství 

• Produkce místních potravin 

• Přímé zapojení zemědělců do péče o 
krajinu a komerční partnerství 
s municipalitami 

• Výraznější využití školních budov a 
sportovního zázemí do života v obci 

• Posilování rozvoje zařízení a aktivit 
návazných na školní zařízení (ZŠ) – 
školní družiny, školní kluby, tábory 

• Možnost rozvoje spolupráce (mezi 
obcemi, ale i meziregionální a 
mezinárodní) v různých oblastech 
(kultura a sport, občanská vybavenost, 
cestovní ruch apod.) 

• Posilování pocitu sounáležitosti 
s územím a odpovědnosti za jeho stav a 
budoucí rozvoj mezi místními obyvateli 
(participace, celoživotní vzdělávání, 
místně zakotvené učení) 

• Preventivní a osvětové programy 
v oblasti bezpečnosti osob a majetku 

• Zavádění (rozšíření) bezpečnostní 
infrastruktury zejména 
v problematických územích 

• Využití potenciálu i v ostatních částí 
MAS k cestovnímu ruchu 

• Zvyšující se zájem domácích 
návštěvníků o dovolenou v České 
republice 

• Rozšíření infrastruktury cestovního 
ruchu (naučné stezky, infocentra, 
alternativní formy turistiky, 
doprovodné služby) 

• Zvýšení přínosu cestovního ruchu pro 
místní obyvatele v oblasti ekonomické, 
sociální i environmentální (praktická 
opatření, vnitřní marketing). 

• Rozbití dopravní obsluhy na železnici 
mezi tarifně vzájemně nespolupracující 
dopravce 

• Chátrání domovního fondu 

• Nedostatečná údržba vodních toků a 
malý důraz na prevenci – nebezpečí 
povodní 

• Krácení finančních prostředků na 
kulturu, sport 

• Pokles zájmu obyvatel o společenské 
dění, kulturu a sport v obcích, apatie, 
celospolečenská frustrace 

• Zhoršení ekonomické situace – snížení 
koupěschopnosti, ztráta pracovních 
míst, zánik ekonomických subjektů 

• Krize automobilového průmyslu 

• Tlak na další redukce sítě škol 

• Snižování počtu návštěvníků, pokles 
jejich koupěschopnosti a jejich přesun 
do atraktivnějších regionů 

• Chátrání významných turistických 
atraktivit 

• Nezájem obcí o rozvoj cestovního ruchu 

• Nenavázání a neudržení spolupráce a 
komunikace mezi subjekty cestovního 
ruchu 
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• Podpora spolupráce mezi obcemi a 
mezi regiony v cestovním ruchu 

• Příprava produktů cestovního ruchu pro 
jednotlivé uživatelské skupiny 
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7. Analýza problémů a potřeb - souhrnné analytické závěry 
 

7.1. Celkové vyhodnocení problémů a potřeb 
 
 
Tabulka 63 formulace problémů a potřeb včetně financování z ESIF 

Vymezení problému / potřeb Návrh řešení problému / potřeb Předpoklad finacování z 
ESIF 

Zanedbaná a nedostačující 
veřejná občanská vybavenost 
(vzdělávací infrastruktura, 
sociální infrastruktura, 
infrastruktura pro kulturní, 
zájmovou činnost a volnočasové 
aktivity) 

- rozšíření nabídky a kapacity sociálních 
služeb 

- modernizace a doplnění 
infrastruktury školských zařízení – 
mateřské a základní školy (vnitřní 
vybavení) 

- podpora zázemí pro spolkovou 
činnost (spolkové domy, kulturní 
domy, komunitní centra, klubovny) 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

Nedostatečná obnova a nová 
výstavba bytového fondu, 
nedostatečná bytová nabídka 
pro cílovou skupinu: sociálně 
slabí a sociálně vyloučení 

- výstavba sociálních bytů 

- zavádění forem komunitního bydlení 

- obnova bytového fondu měst a obcí 

ANO 

NE 

NE 

Kvalita stávajícího zázemí a 
absence nových forem zařízení 
pro trávení volného času. 

- modernizace a vybavení sportovních 
a kulturních objektů 

- doplnění nové moderní infrastruktury 
pro volný čas 

- doplnění volnočasových zařízení 
v rámci ZŠ (školní družiny, školní kluby, 
tábory) 

NE 

 

ANO 

 

ANO 

 

ANO 

Problematická dopravní 
bezpečnost. 

- humanizace dopravní infrastruktury 
(zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů) 

- řešení dopravy v klidu (řešení 
parkování v exponovaných místech) 

ANO 

 

NE 

Zvýšená míra kriminality - preventivní a osvětová činnost NE 

Efektivnost veřejné správy - rozvoj meziobecní spolupráce 

- elektronizace veřejné správy 

NE 

NE 

Stagnující ekonomická 
výkonnost regionu 

- revitalizace brownfields 

- sociální podnikání 

 

NE 

NE 

ANO 

Nízká ekonomická výkonnost 
zemědělského sektoru 

- investice do zemědělských staveb, 
techniky a technologií 

ANO 
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- zpracování produktů ze zdrojů místní 
prvovýroby 

- rozvoj mimoprodukčních forem 
zemědělské činnosti 

 

ANO 

 

ANO 

Zanedbané místní komunikace - údržba a rekonstrukce místních 
komunikací 

NE 

Snížená dopravní dostupnost a 
obslužnost území 

- zajištění optimální obslužnosti 
veřejnou hromadnou dopravou 

- zajištění funkční provázanosti 
různých typů dopravy (řešení 
dopravních terminálů) 

- rozvoj bezmotorové dopravy 

NE 

 

NE 

 

ANO 

Zastaralost (havarijní stavy) 
infrastrukturních sítí 

- rekonstrukce infrastrukturních sítí 
(zejména vodovody, kanalizace, ČOV) 

NE 

Nerozvinuté informační a 
komunikační technologie pro 
správu obcí v území 

- doplnění mobilních komunikační 
technologií 

NE 

Udržení sezónního cestovního 
ruchu a rozvoj mimosezónního 
cestovního ruchu 

- tvorba inovativních turistických 
produktů 

- realizace marketingových aktivit 
v cestovním ruchu 

- rozvoj služeb v cestovním ruchu 

- podpora rozvoje nezemědělských 
činností v oblasti cestovního ruchu 

NE 

 

NE 

NE 

 

ANO 

Problematická údržba krajiny, 
zanedbaný společenský 
potenciál krajiny a lesů 

- rozvoj zemědělské infrastruktury a 
lesnické infrastruktury (lesní cesty, 
polní cesty) 

ANO 

Nedostatečná kvalita veřejných 
prostranství v obcích 

- revitalizace veřejných prostranství 
(vzhled, vybavení, povrchy, materiály, 
funkčnost) 

ANO 

Problematika odpadového 
hospodářství 

- posílení kapacit zařízení pro recyklaci 
a likvidaci odpadů 

NE 

Zdroj: vlastní zpracování 
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12. Akční plán 
 

Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD MAS Podještědí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programový 

rámec 

IROP 

 

programový 

rámec 

OPZ 

 

 

programový 

rámec 

PRV 

 

Opatření PR 
 
A. 4. 1 Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy  
C. 1. 3 Rozvoj infrastruktury a podpora nemotorové dopravy  

A. 1. 1. 1 Optimalizace provozu mateřských, základních škol a 
dalších vzdělávacích zařízení (podopatření) 
A. 1. 3. 1 Vybudování nových a rekonstrukce stávajících veřejných 
zařízení pro sociokulturní a vzdělávací aktivity (podopatření) 

A. 2. 1 Příprava pozemků určených pro bydlení, výstavba a 
revitalizace účelového bydlení 

opatření PR 
 

A. 1. 3. 2 Podpora služeb komunitního charakteru (podopatření) 

A. 1. 1. 2 Podpora diverzifikace péče o děti v předškolním a 

základním vzdělávání (podopatření) 

 

 

 

Opatření PR 
 

B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 

E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní infrastruktury (podopatření) 

E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj zemědělství a krajiny (podopatření) 

E. 1. 2. 3 Šetrné využívání společenského potenciálu lesů 

(podopatření) 

A. 3. 1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit 

A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury (podopatření) 
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12.3 Programový rámec PRV 
Fiche zaměřené na podporu zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a na podporu investic 

na založení nebo rozvoj nezemědělských činností nebyli do programového rámce MAS Podještědí 

zařazeny, jelikož oblasti, které obě fiche řeší, nebyly v rámci komunitního plánování definovány jako 

prioritní. Jedním z důvodů byl nezájem subjektů o podporu z CLLD, jelikož je upřednostňují individuální 

řešení podpory. Výběr fiche je tedy průnikem předkládaných argumentačních výstupů analytické části 

a projeveného zájmu čerpání podpory subjektů z území. 

Změny programového rámce PRV ve vazbě na střednědobé hodnocení realizace SCLLD 

Na základě střednědobého hodnocení realizace SCLLD - PR PRV byli identifikovány potřeby reagovat 

na zjištěný vývoj a podmínky realizace PR PRV. Zásadní zjištění jsou popsány ve shcválené evaluační 

zprávě zveřejněné na webových stránkách MAS Podještědí (https://www.podjestedi.cz/sclld-2014-

2020/evaluace-sclld/). 

Evaluační zpráva, kapitola B. 2.3 (str. 46 - 47) – úpravy programového rámce PRV, rozšíření o fichi čl. 

20, přesun alokací (zrušení fichí) fichí čl. 17. 1. c lesnická a zemědělská infrastruktura včetně fiche čl. 

44. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER. 

Před jednáním valné hromady, na kterém se jednalo o změnách SCLLD (programový rámec PRV), bylo 

kanceláří MAS provedeno ověření platnosti závěrů Evaluační zprávy, přičemž v dílčích částech závěrů 

Evaluační zprávy byl identifikován nesoulad s aktuálními podmínkami a situací v území MAS. Kancelář 

MAS proto předložila dokument k jednání valné hromady, který komplexně popisuje aktuální stav v 

území a vymezuje s odůvodněním rozdíly proti závěrům Evaluační zprávy. Cílem dokumentu bylo 

informovat valnou hromadu o aktuální situaci v území a na základě toho schválit změny programového 

rámce PRV tak, aby realizace programového rámce PRV byla nastavena jako reálná s eliminací rizika 

nedočerpání alokace PRV. Dokument je ke stažení zde: https://www.podjestedi.cz/organy-mas/valna-

hromada/ (v sekci podklady). 

Komplexní změny programového rámce PRV ve vazbě na střednědobé hodnocení byly projednány a 

schváleny valnou hromadou konanou dne 5. 11. 2019.  

Valná hromada projednala a schválila tyto změny: 

Zrušení fichí  čl. 17. 1. c - E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní infrastruktury, E. 1. 2. 2 Podmínky pro 

rozvoj zemědělství a krajiny, čl. 44 - A. 3. 1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových aktivit. 

Alokace převedeny do fichí B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli (čl. 17. 1. a), 

A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury (čl. 20, oblast a) Veřejná prostranství v obcích)   

Krácení alokace fiche (převod zbylé alokace) čl. 25 - E. 1. 2. 3 Šetrné využívání společenského potenciálu 

lesů. 

Alokace převedena do fiche B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli (čl. 17. 1. a).  

Navýšení alokace fiche čl. 17. 1. a - B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli.  

Zavedení nové fiche  čl. 20, oblast a) Veřejná prostranství v obcích - A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní 

infrastruktury 



Dodatek č. 3_SCLLD MAS Podještědí_PRV 

Podstatný vliv na změny PR PRV měla/má absorpční kapacita území, která dle očekávání (příprava 

SCLLD) nebyla naplněna v definované struktuře PR PRV (viz evaluační zpráva). V tabulce níže je uveden 

přehled změn s vazbou na absorpční kapacitu (přijaté žádosti o dotaci) ve výzvách (2 výzvy – r. 2018 a 

r. 2019) týkající se primárně fichí s vazbou na 19.2.1. Fiche čl. 44 (19.3.1) nebude realizována z důvodu 

podmínek, které neumožňují realizaci zamýšlené spolupráce. U nově zaváděné fiche čl. 20, a) se 

předpokládá dostatečná absorpční kapacita v území a vyčerpání příslušné alokace.  

 

Přehled změn PR PRV po střednědobé evaluaci: 

Název fiche 
Vazba na 
článek  PRV 

Změna 
Fiche vyhlášena 
ve výzvách 

Přijaté žádosti o 
dotaci ve výzvách 

B. 1. 2 Podpora 
podnikání v obcích, 
spolupráce 
s podnikateli 

17. 1. a Navýšení alokace Ano, r. 2018 Ano, 17 projektů 

E. 1. 2. 1 Podmínky 
pro rozvoj lesní 
infrastruktury 

17. 1. c. 
Lesnická 
infrastruktura 

Fiche zrušena Ano, r. 2018 Ne 

E. 1. 2. 2 Podmínky 
pro rozvoj 
zemědělství a 
krajiny 

17. 1. c. 
Zemědělská 
infrastruktura 

Fiche zrušena Ano, r. 2018 Ne 

E. 1. 2. 3 Šetrné 
využívání 
společenského 
potenciálu lesů 

25 Krácení alokace Ano, r. 2018, 2019 
Ano, 1 projekt (r. 
2018) 

A. 3. 1 Podpora 
rozvoje spolkové 
činnosti a 
volnočasových 
aktivit 

44. Fiche zrušena -- -- 

A. 1. 3. 5 Obnova a 
rozvoj kulturní 
infrastruktury 

čl. 20, oblast a) 
Veřejná 
prostranství v 
obcích 

Nová fiche -- -- 

Poznámka: informace jsou s platností k 11/2019 
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Identifikace Fiche 

Název Fiche B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 
Vazba na článek nařízení PRV 17.1.a. Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj 
Specifický cíl B. 1 Připravené plochy, objekty (vč. Brownfields) pro 
podnikání, podmínky pro podnikání. 

  

Oblasti podpory Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na 
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na 
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se 
včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy 
nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže 
být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých 
výdajů  

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií  

Vytvoření trvalého pracovního místa; 
Inovativnost metody nebo technologie řešení; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Délka realizace projektu. 
Preference projektů prvožadatelů 
Výše CZV projektu – preference projektů s nižšími CZV 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1      0 

cílový stav 5      32       

 

Indikátory výsledků  
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číslo 9 48 00 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1        0 

cílový stav 4,5     3 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní infrastruktury 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 17.1.c. Lesnická infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu 
k lesní půdě. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních 
cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů  Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií  

Délka rekonstruovaných nebo nových lesních cest; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Využití stávajících budov nebo staveb v místě realizace projektu; 
Délka realizace projektu. 
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Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1     0 

cílový stav 4     0 

 

Indikátory výsledků  

číslo 9 43 02 

název Celková délka lesních cest 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1      0 

cílový stav 3      0 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj zemědělství a krajiny 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 17.1.c. Zemědělská infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské půdě. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, 
kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých 
výdajů  

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 
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Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií  

Délka polních cest; 
Obnova historicky funkčních polních cest; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Využití stávajících budov nebo staveb v místě realizace projektu; 
Délka realizace projektu. 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1      0 

cílový stav 2      0 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 3 Šetrné využívání společenského potenciálu lesů 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 25. Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Projekty zaměřené na posílení environmentálních a společenských funkce 
lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území 
a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení. 
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Výše způsobilých 
výdajů  

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií  

Dotčená velikost území projektem (ha); 
Inovativnost metody nebo technologie řešení; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Délka realizace projektu. 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 27 02 

název Počet podpořených akcí/operací 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1     0 

cílový stav 3     1 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 30 01 

název Celková (podpořená) plocha 

 výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1     0 

cílový stav 5      6,78  

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche A. 3. 1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových 
aktivit 

Vazba na článek nařízení PRV 44. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Projekt/y, které vykazují přidanou hodnotu spoluprací především mezi Mas 
a zároveň je tato spolupráce opodstatněna realizací, která by jinak v území 
nebyla možná.  

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území 
Specifický cíl A. 3 Pestrý výběr volnočasových aktivit, realizace projektů 
v oblasti kultury, sportu a společenského života 

  

Oblasti podpory Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které 
musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce 
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, 
která jsou řešena v SCLLD daných MAS. 
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje: 
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- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb, 
- investice související se vzdělávacími aktivitami, 
- investice do informačních a turistických center. 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou 
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel samy MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů 
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního 
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů 
spolupráce. 
 
Zaměření projektů spolupráce MAS Podještědí směřuje do podpory tradic 
na venkově:  

– podpora řemesel a tradičních kulturně-společenských akcí, 

- pořádání vzdělávacích akcí vázaných na zemědělská a související 
odvětví a tradice, 

- prezentace a podpora regionálních producentů (výrobky, služby) 

- rozvoj regionální značky - Regionální produkt Jizerské hory  

Spolupráce bude realizováná s MASIF, LAG Podralsko, MAS Tanvaldsko, MAS 
Šluknovsko, případně dalšími MAS se zájmem o spolupráci. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena 
z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU 

 

Výše způsobilých 
výdajů 
 

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 25 01 

název Celkové veřejné výdaje  
výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) - 

cílový stav 42 815,00 EUR      0 
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Identifikace Fiche 

Název Fiche A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní infrastruktury 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV Čl. 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 
venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských 
oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území 
Specifický cíl A. 1 Zajištěná dostatečná kapacita a kvalita zařízení občanské 
vybavenosti a služeb na území MAS 

  

Oblasti podpory a) Veřejná prostranství v obcích 
Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, 
a to včetně herních prvků. 
 
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné 
prostranství definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 
  
Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství:  
Náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které 
jsou ve vlastnictví obce. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Obec nebo svazek obcí. 

 

Výše způsobilých 
výdajů  

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií  

Velikost obce (počet obyvatel) - preference menších obcí; 
Doba realizace projektu – preference projektů s kratší dobou realizace; 
Výše CZV projektu – preference projektů s nižšími CZV 
Vytvoření pracovního místa 

 

 

 

Indikátory výstupů  
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číslo 9 27 02 

název Počet podpořených akcí/operací 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 8 

 

Indikátory výsledků  

číslo 9 48 00 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 1,5 
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Integrace napříč Programovými rámci 

PR Opatření SCLLD (PR) 

A
. 1

. 1
. 1

  

A
. 1

. 3
. 1

  

A
. 2

. 1
  

A
. 4

. 1
   

C
. 1

. 3
  

A
. 1

. 1
. 2

  

A
. 1

. 3
. 2

  

A
. 3

. 1
  

B
. 1

. 2
  

E.
 1

. 2
. 1

  

E.
 1

. 2
. 2

  

E.
 1

. 2
. 3

  

A
. 1

. 3
. 5

 

IROP A. 1. 1. 1 Optimalizace 
provozu mateřských, 
základních škol a 
dalších vzdělávacích 
zařízení (podopatření) 

x                        

A. 1. 3. 1 Vybudování 
nových a rekonstrukce 
stávajících veřejných 
zařízení pro 
sociokulturní a 
vzdělávací aktivity 
(podopatření) 

a x                      

A. 2. 1 Příprava 
pozemků určených pro 
bydlení, výstavba a 
revitalizace účelového 
bydlení 

c c x                    

A. 4. 1 Zvýšení 
bezpečnosti silniční 
dopravy  

b c c x                  

C. 1. 3 Rozvoj 
infrastruktury a 
podpora nemotorové 
dopravy  

c c c a x                

OPZ A. 1. 1. 2 Podpora 
diverzifikace péče o 
děti v předškolním a 
základním vzdělávání 
(podopatření) 

a b b b b x              

A. 1. 3. 2 Podpora 
služeb komunitního 
charakteru 
(podopatření) 

b a a c c b x            

PRV A. 3. 1 Podpora rozvoje 
spolkové činnosti a 
volnočasových aktivit 

c b a c b a a x          

B. 1. 2 Podpora 
podnikání v obcích, 
spolupráce 
s podnikateli 

b b b b b b b b x        

E. 1. 2. 1 Podmínky pro 
rozvoj lesní 
infrastruktury 
(podopatření) 

c c c b b c c c b x      

E. 1. 2. 2 Podmínky pro 
rozvoj zemědělství a 
krajiny (podopatření) 

c c c b b c c c b b x    

E. 1. 2. 3 Šetrné 
využívání 
společenského 
potenciálu lesů 
(podopatření) 

c c c c b c c b b b b x  

A. 1. 3. 5 Obnova a 
rozvoj kulturní 
infrastruktury 
(podopatření) 

b b b c c c c c c c C  x 

X…shodná opatření 

a…silná integrační vazba 
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b…slabá integrační vazba 

c…žádná integrační vazba 

 

Z tabulky je patrná silná integrační vazba mezi opatřeními IROP a OPZ. Opatření A. 1.1.1 je zaměřené 

na tvrdé projekty zabývající se stavebními úpravami a nákupy vybavení pro školská zařízení, přičemž 

opatření A. 1.1.2 vytváří synergii při doplňování služeb v oblasti vzdělávání resp. v návazných službách 

pro oblast vzdělávání. Tyto opatření mají přímý vliv na široké spektrum cílových skupin a dalších oblastí 

jako je oblast podpory rodin, zaměstnanosti. Opatření A. 1.3.1 je zaměřené na oblast komunitního 

spolkového života (komunitní centra), a to ve smyslu jejich výstavby či přizpůsobení prostor. Opatření 

A. 1.3.2 pak umožní formou podpory komunitní práce funkčně využít tyto prostory se zajištěním jejich 

provozu. Zmíněná čtyři opatření jsou ve vzájemné integrační vazbě a jejich realizací bude docházet 

k nejsilnějším synergickým efektům v území. Příkladem synergie v oblasti krajiny a přírody jsou 

opatření E. 1.2.1, E. 1.2.2, E. 1.2.3, která se vzájemně doplňují a jejichž realizací bude docházet 

k synergickým efektům mající vliv na zvelebování krajiny, podporu zaměstnanosti, dopravní 

dostupnosti, což je zřejmé i ve vazbě na opatření C. 1.3 zabývající se tématem bezmotorové dopravy 

resp. infrastrukturou bezmotorové dopravy. U Opatření A. 1.3.5 je patrná integrace s opatřeními 

zabývající se občanskou vybaveností (IROP – A. 1.1.1, A. 1.3.1, A. 2.1), které doplňuje kvalitním 

veřejným prostranství (primárně centrální části obcí) a působí tak společně na rozvoj kvality života 

v obcích (obytné funkce). Další opatření jsou v integračních vazbách a je zřejmé, že realizací projektů 

bude docházet k synergickým efektům, které znásobí vyložené prostředky na jejich realizaci. 

 

Provázanost opatření Programových rámců na opatření mimo Programové rámce 

Strategický 
cíl 

SC Opatření Opatření programových rámců 

IROP OPZ PRV 

A A.1 A.1.1 A. 1. 1. 1 Optimalizace 
provozu mateřských, 
základních škol a dalších 
vzdělávacích zařízení 
(podopatření) 

A. 1. 1. 2 Podpora 
diverzifikace péče o děti 
v předškolním a základním 
vzdělávání (podopatření) 

 x 

A.1.2 A. 1. 3. 1 Vybudování 
nových a rekonstrukce 
stávajících veřejných 
zařízení pro 
sociokulturní a 
vzdělávací aktivity 
(podopatření) 

A. 1. 3. 2 Podpora služeb 
komunitního charakteru 
(podopatření) 

 x 

A.1.3 A. 1. 3. 1 Vybudování 
nových a rekonstrukce 
stávajících veřejných 
zařízení pro 
sociokulturní a 
vzdělávací aktivity 
(podopatření) 

A. 1. 3. 2 Podpora služeb 
komunitního charakteru 
(podopatření) 

A. 1. 3. 5 Obnova a rozvoj kulturní 
infrastruktury 
(podopatření) 

A.2 A.2.1 A. 2. 1 Příprava pozemků 
určených pro bydlení, 
výstavba a revitalizace 
účelového bydlení 

A. 1. 3. 2 Podpora služeb 
komunitního charakteru 
(podopatření) 

 x 

A.3 A.3.1 A. 1. 3. 1 Vybudování 
nových a rekonstrukce 
stávajících veřejných 
zařízení pro 
sociokulturní a 

A. 1. 1. 2 Podpora 
diverzifikace péče o děti 
v předškolním a základním 
vzdělávání (podopatření) 

A. 3. 1 Podpora rozvoje spolkové 
činnosti a volnočasových aktivit 
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vzdělávací aktivity 
(podopatření) 

A.4 A.4.1 A. 4. 1 Zvýšení 
bezpečnosti silniční 
dopravy C. 1. 3 Rozvoj 
infrastruktury a podpora 
nemotorové dopravy  

 x  x 

A.4.2  x A. 4. 1 Zvýšení bezpečnosti 
silniční dopravy  

 x 

A.5 A.5.1  x  x  x 

B B.1 B.1.1 A. 2. 1 Příprava pozemků 
určených pro bydlení, 
výstavba a revitalizace 
účelového bydlení 

 x B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, 
spolupráce s podnikateli 

B.1.2  x  x E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní 
infrastruktury (podopatření) 
E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj 
zemědělství a krajiny (podopatření) 
E. 1. 2. 3 Šetrné využívání 
společenského potenciálu lesů 
(podopatření) 

C C.1 C.1.1 A. 4. 1 Zvýšení 
bezpečnosti silniční 
dopravy  

 x  X 

C.1.2 x  x  x 

C.1.3 C. 1. 3 Rozvoj 
infrastruktury a podpora 
nemotorové dopravy  

 x E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní 
infrastruktury (podopatření) 
E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj 
zemědělství a krajiny (podopatření) 

C.2 C.2.1  x  x  x 

C.3 C.3.1  x  x  x 

C.3.2  x  x  x 

D D.1 D.1.1  x  x  x 

D.1.2 C. 1. 3 Rozvoj 
infrastruktury a podpora 
nemotorové dopravy  

 x E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní 
infrastruktury (podopatření) 
E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj 
zemědělství a krajiny (podopatření) 

D.2 D.2.1  x  x  x 

D.3 D.3.1  x  x  x 

D.3.2  x  x B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, 
spolupráce s podnikateli 

E E.1 E.1.1  x  x  x 
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E.1.2  x  x E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní 
infrastruktury (podopatření) 
E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj 
zemědělství a krajiny (podopatření) 
E. 1. 2. 3 Šetrné využívání 
společenského potenciálu lesů 
(podopatření) 

E.2 E.2.1  x  x  x 
E.2.2  x  x  x 
E.2.3 A. 1. 1. 1 Optimalizace 

provozu mateřských, 
základních škol a dalších 
vzdělávacích zařízení 
(podopatření) 

 x  x 

E.2.4  x  x  x 

 

Opatření programového rámce A.1.1.1 a A.1.1.2 jsou ve vazbě na opatření A.1.1., které se v širší 

podobě zabývá optimalizací sítě vzdělávacích zařízení, dále se vážou na opatření E.2.3. a A.3.1., která 

se zabývají vzděláváním v oblasti EVO a prostřednictvím rozvoje spolkové činnosti a volnočasových 

aktivit zájmovým a neformálním vzděláváním. Tematická integrace je patrná v oblasti vzdělávání a 

smysluplného trávení volného času se vzdělávací náplní. Pod specifickým cílem A. 1 je patrná jedna 

z nejsilnějších integračních vazeb mezi opatřeními návrhové části a programových rámců. Opatření 

programových rámců A.1.3.1, A.1.3.2, A.1.3.5 mají vazbu na opatření A.1.2., A.1.3, A.3.1, A.2.1. Tyto 

opatření se zabývají v širším pojetí občanskou vybaveností se zaměřením na témata vzdělávání, 

spolkový život komunitního charakteru, kvalitní veřejná prostranství včetně vybavení, zajištěním 

přijatelné životní úrovně sociálně slabých rodin.  Oblast dopravy je řešena v programových rámcích 

opatřeními A.4.1, C.1.3. Tato opatření mají přímý vliv na témata, která zahrnuje specifický cíl C.1 – 

kvalitní dopravní infrastruktura s dostatečnou dopravní obslužností. Realizací projektů vedoucích ke 

zvýšení bezpečnosti provozu (humanizace dopravy) a rozvojem nemotorové dopravy budou pozitivně 

ovlivňována témata dopravní dostupnosti a obslužnosti v území a posílí se celková bezpečnost 

účastníků silničního provozu. U rozvoje nemotorové dopravy (opatření PR C.1.3) lze předpokládat 

vazbu na opatření (E.1.2) v oblasti péče o krajinu, ve které jsou aktivity zaměřeny i na šetrné funkční 

využívání krajiny (prostupnost krajiny). Opatření PR B.1.2 se zabývá podporou podnikatelů na venkově 

a ve vazbě na aktivity pod opatřením E.1.2 Péče o krajinu jsou zřejmé synergické efekty pozitivně 

ovlivňující kvalitu krajiny a krajinotvorných prvků.    

 


