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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby strategie 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–2027  

Územní působnost MAS Podještědí je tvořena 28 obcemi, přičemž oproti předcházejícímu 
programovému období je územní působnost rozšířená o obec Stráž nad Nisou. Územní působnost 
MAS Podještědí je k 31. 12. 2019 specifikována celkovou rozlohou 440,88 km2 s celkovým počtem 
obyvatel 41 864. Velikostní struktura obcí je v rozdělení 7 obcí do 500 obyvatel, 17 obcí do 1000 
obyvatel a 11 obcí s více jak 1000 obyvateli. V rámci administrativně správního členění obce převážně 
spadají do SO ORP Liberec a 5 obcí spadá do SO ORP Jablonec nad Nisou. Přirozenými spádovými 
centry území jsou města Hrádek nad Nisou, Chrastava, Hodkovice nad Mohelkou, Český Dub a 
Rychnov u Jablonce nad Nisou. 
 
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Podještědí 

Kód 
obce 

Název obce 
NUTS 4/LAU 1  

(okres) 

Počet obyvatel 
obce k 

31.12.2019 
Rozloha obce (km2) 

544477 Stráž nad Nisou Liberec 2377 4,532422 

563901 Bílá Liberec 969 26,299804 

564176 Kryštofovo Údolí Liberec 382 17,339948 

563595 Janov nad Nisou Jablonec nad Nisou 1492 14,71512 

563781 Rádlo Jablonec nad Nisou 932 9,648843 

546658 Janův Důl Liberec 157 4,553737 

564095 Hrádek nad Nisou Liberec 7735 48,546217 

564427 Světlá pod Ještědem Liberec 956 13,195661 

563536 Bedřichov Jablonec nad Nisou 363 24,260282 

563790 Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou 2757 12,257209 

564532 Všelibice Liberec 561 18,444573 

530484 Jeřmanice Liberec 545 4,375889 

563960 Český Dub Liberec 2821 22,573019 

564061 Hodkovice nad Mohelkou Liberec 2960 13,493252 

564109 Chotyně Liberec 1020 9,043454 

564231 Mníšek Liberec 1630 25,440695 

564397 Rynoltice Liberec 785 17,706503 

530468 Dlouhý Most Liberec 912 4,444202 

544345 Proseč pod Ještědem Liberec 395 8,38007 

546593 Nová Ves Liberec 873 12,343773 

563919 Bílý Kostel nad Nisou Liberec 1043 25,73397 

564052 Hlavice Liberec 232 8,26951 

564117 Chrastava Liberec 6298 27,463967 

564184 Křižany Liberec 860 28,57864 

564281 Oldřichov v Hájích Liberec 767 16,245904 

546577 Pulečný Jablonec nad Nisou 462 5,999028 

564460 Šimonovice Liberec 1314 7,19038 

564541 Zdislava Liberec 266 9,801226 

Celkem 41864 440,877298 
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 
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1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS Podještědí se nachází v severní středové části Libereckého kraje a je součástí Euroregionu 
Nisa. Území MAS má celkově venkovský charakter s částečnou typologií příměstského venkova s 23 
obcemi a 5 městy, tvořícími kompaktní celek, je členité a rozmanité. Hustotou zalidnění cca 95 
obyvatel/km2 je nad polovinou celorepublikového průměru (134 obyvatel/km2). 

Společným znakem území jsou významné přírodní hodnoty. Severní část území MAS leží na území 
CHKO Jizerské hory, západní část zasahuje do CHKO Lužické hory. V CHKO Jizerské hory leží 2 přírodní 
rezervace – v katastru obce Bedřichov se nachází 2 přírodní rezervace Nová louka a Klikvová louka. 
Na území MAS se vyskytuje národní přírodní památka Čertova zeď nedaleko Českého Dubu. Na území 
MAS se rovněž nacházejí lokality NATURA 2000. Jsou to evropsky významné lokality Jizerskohorské 
bučiny, Luční potok, Západní jeskyně u Jítravy a Zdislava - kostel. Mezi ptačí oblasti soustavy Natura 
2000 patří Jizerské hory. Ve sledované oblasti rovněž existují významné krajinné prvky a památné 
stromy. 

Na území MAS aktivně působí Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, Mikroregion Jizerské Podhůří, 
Mikroregion Císařský kámen, jejichž společným zájmem jsou nejčastěji rozvojové oblasti společensko-
kulturních aktivit, zdravotnictví, infrastrukturální. 

Území MAS zaznamenává kontinuální růst počtu obyvatel. K významným nárůstům obyvatel dochází 
v obcích v blízkosti města Liberce a Jablonce nad Nisou zapříčiněné sub-urbanizačními procesy. 
Všechny tyto obce jsou v dlouhodobém pohledu migračně atraktivní a právě migrační přírůstky jsou 
důvodem růstu počtu obyvatel. 

Kvalita, kapacity a dostupnost infrastrukturální vybavenosti obcí je na území rozdílná, a to ve vztahu k 
lokalizaci a velikosti obcí. Společným prvkem pro většinu obcí je nedokončená nebo systémově 
nevyřešená technická infrastruktura. Dopravní infrastruktura zaznamenala kvalitativní vývoj a zvýšila 
se dopravní bezpečnost. V oblasti vybavenosti pro volný čas je ve většině obcí tato vybavenost 
dostupná, ale v mnoha obcích naráží na kvalitu a tím možnosti dalšího rozvíjení. V rámci sociální a 
zdravotnické služeb je dostupnost primárně v obslužných centrech, přičemž oblast sociálních služeb 
(dostupnost, kapacity) není rozvinuta optimálně z pohledu dostupnosti obyvateli všech obcí.    

Pro regionální a lokální ekonomiku jsou charakteristické tyto parametry: převážná řada významných 
ekonomických subjektů je lokalizovaná v urbanizovaném pásu Jablonec nad Nisou – Liberec – Hrádek 
nad Nisou. Ekonomická centra představují Liberec (strojírenský, automobilový, textilní, plastikářský, 
elektronický, potravinářský průmysl) a Jablonec nad Nisou (výroba bižuterie, automobilový, sklářský, 
elektrotechnický průmysl), které sice nespadají do územní působnosti MAS Podještědí, ale v 
ekonomických funkcích hrají pro území MAS Podještědí stěžejní roli. Na významu stoupá Hrádek nad 
Nisou, a to díky průmyslové zóně v dosahu hlavního tahu na hranice S Polskou republikou a 
Spolkovou republikou Německo. Pro obce v MAS Podještědí, které jsou geograficky rozmístěny právě 
okolo uvedených center, to představuje významnou výhodu v oblasti zaměstnanosti a pracovních 
příležitostí. Podmínkou v tomto případě je samozřejmě dojížďka do zaměstnání, jejíž vzdálenost a 
časová náročnost není vzhledem k blízkosti obou center nijak dramatická. V oblasti terciárního 
sektoru byl zaznamenán značný rozvoj, většina služeb a obchodu je z důvodu poptávky soustředěna 
do větších měst. Na území obcí je podnikatelská aktivita reprezentována převážně drobným 
živnostenským, malý a středním podnikáním. Neopomenutelnou roli má dlouhodobě zemědělství, 
které právě v obcích venkovského charakteru zajišťuje pracovní příležitosti. Významnými 
zemědělskými podniky, které sídlí nebo obhospodařují danou oblast lze jmenovat: Agro Bílá a.s. (chov 
dojnic s produkcí mléka, produkce zemědělských komodit), BRagro s.r.o. Hrádek nad Nisou – 
Václavice (živočišná výroba, výroba osiv a sadby, produkce plemenných zvířat), Družstvo Borek, 
Všelibice (rostlinná a živočišná výroba, chov skotu s produkcí mléka), Reagro spol. s r.o. Český Dub 
(rostlinná a živočišná výroba, chov skotu). Kromě výše uvedených subjektů na území působí mnoho 
menších firem a podnikatelů, kteří se zaměřují na zemědělství.   
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V MAS Podještědí se nachází množství kulturních a přírodních památek, které zatraktivňují celé území 
z pohledu cestovního ruchu. Ty nejvýznamnější z nich – např. televizní vysílač a hotel Ještěd, 
zajímavosti obce Kryštofovo Údolí, hrad a zámek Grabštejn. Mezi významné památky patří stavby 
lidové architektury, zejména roubené a hrázděné domy. V MAS Podještědí jsou 4 památkové zóny: 3 
městského a 1 vesnického charakteru. V databázi Národního památkového úřadu je na území MAS 
evidováno více než 200 nemovitých památek. Hlavními druhy rekreace a cestovního ruchu jsou: pěší 
turistika a cykloturistika, zimní sporty, horolezectví (lezectví), jezdectví, sportovní podniky a akce, 
individuální rekreace (včetně chalupářství), v malé míře pobyt u vody a provozování vodních sportů. 

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Územní působnost MAS Podještědí je tvořena katastrálními územími 28 obcí, které sousedí s 
krajským městem Liberec a okresním městem Jablonec nad Nisou. Územní působnost MAS 
Podještědí se nachází na území Libereckého kraje a regionu soudržnosti Severovýchod. Ze severu 
MAS Podještědí sousedí s Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo. Z jižní strany sousedí 
s obcemi Středočeského kraje. 

Zdroj: vlastní zpracování MAS Podještědí  

 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Místní akční skupina Podještědí vznikla k 24. 3. 2004 za účasti 18 členů. MAS se v témže roce úspěšně 
zúčastnila programu LEADER ČR a byla podpořena v rámci Operačního programu Zemědělství. V roce 
2004 bylo podpořeno úspěšně 5 projektů s celkovou dotací ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2005 to pak 

Obrázek 1 Území působnosti MAS Podještědí s vyznačením hranic obcí a v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3 
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bylo 5 projektů v celkové výši dotace 2.7 mil. Kč. V roce 2006 došlo k významnému rozšíření územní 
působnosti MAS na 27 obcí. V programovém období 2007 – 2013 MAS realizovala 11 výzev s 
celkovou alokací 63,34 mil. Kč z Programu rozvoje venkova. 

Pro následující programové období 2014 - 2020 splnila MAS pravidla standardizace. Osvědčení o 
plnění standardů MAS získala dne 7. 12. 2015. Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS 
Podještědí pro období 2014-2020 byla schválena ze strany Řídících orgánů operačních programů 
prostřednictvím akceptačních dopisů ve dnech 14. 9. 2017 (IROP) a 18. 9. 2017 (OPZ, PRV) pro území 
působnosti 27 obcí. První výzvy k předkládání žádostí o podporu byly vyhlášeny v prvním pololetí 
roku 2018. Prostřednictvím zapojených programových rámců (IROP, OPZ a PRV) umožnila MAS 
žadatelům na svém území čerpat finanční prostředky Unie z Integrovaného operačního programu s 
celkovou alokací 47.077.221 Kč, Operačního programu Zaměstnanost s celkovou alokací 10.960.000 
Kč a z Programu rozvoje venkova s alokací 16.274.558 Kč. Podpořeny byly projekty resp. témata: 
vzdělávací infrastruktury MŠ a ZŠ, bezpečnosti dopravy, infrastruktury komunitních center, veřejných 
prostor, zemědělství a lesnictví, komunitní aktivity sociální práce, rodiny. 

Mimo SCLLD MAS realizuje vlastní projekty se zaměřením například na rozvoj koncepčního plánování 
v obcích a městech, rozvoj komunikačních odborných platforem pro cestovní ruch, ochrany osobních 
údajů. 

V březnu 2021 splnila MAS podmínky kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro 
programové období 2021 – 2027. 

Území působnosti MAS se v programovém období 2021 – 2027 se rozšiřuje oproti předcházejícímu o 
území 1 obce - Stráž nad Nisou na celkový počet 28 obcí. S obcí Stráž nad Nisou bylo komunikováno 
cca od roku 2019, kdy obec projevila zájem aktivně se zapojit do aktivit MAS a mít možnost čerpat 
rozvojové prostředky. Valná hromada dne 10. 9. 2020 schválila rozšíření územní působnosti MAS a 
zároveň přijetí nového člena – obec Stráž nad Nisou. 

 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Začátkem roku 2021 byly zahájeny přípravné práce pro tvorbu koncepční části nové strategie CLLD 
pro období 2021 – 2027. Kancelář MAS - manažeři operačních programů a hlavní manažer 
formulovali v průběhu února a března strukturu, rozsah a obsah analýzy rozvojových potřeb a 
strategického rámce.  

Následně byli osloveni zástupci odborné veřejnosti a samotná veřejnost pro zapojení se do 
komunitního projednávání primárně za účelem specifikace rozvojových priorit a definování 
rozvojových potřeb území. V kontextu zaměření strategie byly v květnu a červnu realizovány jednání 
odborných skupin (rozvoj obcí, sociální oblast, zemědělství a podnikání), na kterých probíhalo jednání 
nad přípravnými materiály (rozvojové potřeby a strategický rámec vytvořený kanceláří MAS), a to 
definováním, specifikováním a upřesněním věcného zaměření rozvojových potřeb a strategického 
rámce  

V rámci zjišťování rozvojových potřeb a zaměření strategie také probíhala průběžně od února do 
května telefonická a e-mailová komunikace se starosty obcí a měst včetně subjektů působících 
v neziskovém a soukromém sektoru.  

Veškeré podněty, náměty a připomínky z proběhlých jednání byly do strategie zapracovány a 
koncepční část byla kompletována pro veřejné projednání a schválení na valné hromadě 25. 6. 2021 
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD   

Metoda zapojení Datum (období) provedení 

Jednání odborné skupiny – zemědělství a 
podnikání 

18. 5. 2021 

Jednání odborné skupiny u kulatého stolu – 
rozvoj obcí a měst 

18. 5. 2021 

Jednání odborné skupiny - sociální oblast (on-
line) 

16. 6. 2021 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území 
působnosti MAS 

02 – 05/2021 

 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

V rámci podkapitoly se dokládá výše uvedený popis zapojení komunity a relevantních aktérů z území 
do tvorby strategie. 

MAS příslušné dokumenty a záznamy (prezenční listiny, zápisy, fotodokumentace) dokládá ve formě 
přílohy strategie CLLD, resp. žádosti o podporu v MS2014+. 

 

2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS  

Při formulování a specifikaci rozvojových potřeb bylo využito komunitních projednávání rozvojových 
potřeb v území – blíže kap. 1.3.2   

 

Rozvojová potřeba: A. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury předškolního a základního vzdělávání 

Na území MAS je oblasti vzdělávání a vzdělávací infrastruktury věnována vysoká pozornost a 
potřebnost realizovat aktivity v této oblasti je žádoucí napříč územím. Jednak se jedná o 
infrastrukturu mateřských škol a zařízení doplňující systém předškolního vzdělávání a též o 
infrastrukturu základních škol. V rámci infrastruktury MŠ je potřeba vnímaná směrem ke zvyšování 
kvality podmínek pro vzdělávání v MŠ pro všechny cílové skupiny, a to včetně komplexního zázemí a 
vybavení. Dále pak vzniká potřeba řešení kapacity předškolního vzdělávání, a to v lokalitách, které 
charakterizují primárně suburbanizační procesy v území. V rámci infrastruktury ZŠ je potřeba investic 
vnímána komplexně a zahrnuje potřebu budování odborných učeben (včetně vybavení); zaměření se 
na infrastrukturu neúplných škol např. rekonstruováním učeben a jejich vybavení; zázemí pro 
pedagogické i nepedagogické pracovníky vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání; budování vnitřního a 
venkovního zázemí pro rozvoj komunitních aktivit v ZŠ i po době vyučování (společenské místnosti, 
knihovny, prostory pro sportovní aktivity atd.); budování zázemí pro práci s žáky se SVP; budování 
zázemí pro školní družiny a kluby.   

Naplnění daných potřeb přispěje k rozvoji dostupnosti kvalitního předškolního a základního 
vzdělávání v území MAS. Dojde ke zvýšení kvalitativních podmínek pro vzdělávání dětí a žáků 
v návaznosti na aktuální trendy ve vzdělávání. Realizace aktivit bude mít kladný dopad na celý systém 
předškolního a základního školství na území MAS včetně všech cílových skupin resp. účastníků 
vzdělávání.  
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Rozvojová potřeba: B. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Oblast bezpečnosti dopravy je jakožto rozvojová potřeba vnímaná na celém území MAS. 
Problematika zvyšující se intenzity automobilové dopravy a v tomto kontextu zajištění parametrů 
bezpečnosti široké skupině účastníků nemotorové dopravy je primární. Potřebou je realizovat 
maximum aktivit, které budou zaměřeny na oddělení provozu motorové a nemotorové dopravy (pěší, 
cyklistická), budovat infrastrukturu pro nemotorovou dopravu se záměrem propojovat území 
samotných obcí nebo obce mezi sebou a též v návaznosti na další typy dopravy (vlaková, autobusová 
doprava), zvyšovat dostupnost a prostupnost území, zklidňovat dopravu v místech, kde je vysoká 
intenzita dopravy, zvyšovat bezpečnost v místech křížení motorové a nemotorové dopravy. Blíže se 
pak jedná o budování, modernizace či rekonstrukce komunikací pro pěší v trase či křížení pozemní 
komunikace včetně veřejného osvětlení; stavebními úpravy a instalace prvků zklidňující dopravu 
v rizikových lokalitách; budování, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty 
včetně doprovodné infrastruktury. V návaznosti na aktivity zaměřené na rozvoj bezpečnosti dopravy 
se jedná též o rekonstrukce místních komunikací.  

Naplnění daných potřeb přispěje k rozvoji infrastruktury nemotorové dopravy pro obyvatele a 
návštěvníky území MAS se zvýším jejich bezpečnosti a komfortu jakožto účastníků dopravy, zároveň 
dojde k vytváření i podmínek pro snížení intenzity automobilové dopravy (změna preferencí); dojde 
ke zlepšení propojení a prostupnosti obcí, území MAS a tím zvýšení atraktivnosti nemotorové 
dopravy. Zkvalitní se parametry mobility pro osoby s pohybovým nebo jiným omezením. Dojde 
k rozvoji dostupnosti dalších typů dopravy pěší – cyklo – bus – vlak.  

 

Rozvojová potřeba: C. Zvýšení kvality veřejného prostoru v obcích 

Potřeba realizovat aktivity směrem k rozvíjení kvality veřejných prostranství a budování nových je 
detekována na celém území MAS. Obce a města se věnují této oblasti kontinuálně a mají zájem dále 
zkvalitňovat a rozšiřovat veřejná prostranství v kontextu rozvoje kvality obytné funkce. V rámci 
veřejných prostranství je potřeba definována ve dvou směrech, jednak z pohledu zvýšení funkčního 
využití obyvateli a návštěvníky (relaxační a odpočinkové využití, využití pro komunitní a společenské 
setkávání, zvyšování bezpečnosti prostoru, oživení prostoru a zvýšení atraktivity veřejných 
prostranství, zvýšení prostupnosti území včetně podpory mobility) a jednak z pohledu rozvoje 
infrastruktury a vybavení veřejných prostranství včetně zavádění nových technologií a technických 
řešení, a to ve vazbě na retenční schopnosti území (povrchy, podloží, retenční nádrže atd.), 
zmírňování klimatických výkyvů (vodní prvky, zeleň), technickou infrastrukturu, odpovídající vybavení 
a zázemí (městský mobiliář, veřejné toalety, herní prvky, hřiště, parkoviště). 

Naplnění daných potřeb přispěje k rozvoji kvalitativních parametrů obytných funkcí obcí a měst. Zvýší 
se atraktivita veřejného prostoru a rozmanitost funkčního využití pro obyvatele a návštěvníky. Dojde 
k přizpůsobování charakteristik a funkcí veřejných prostranství ve vazbě na odpovídající klimatické 
podmínky území. 
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Rozvojová potřeba: D. Zkvalitnění a rozšiřování zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity 

V této oblasti je vnímaná potřeba rozvíjení infrastruktury pro trávení volného času obyvatel a zvýšení 
její dostupnosti (pro organizované i neorganizované aktivity). Potřeba rozvoje je zaměřena na 
spolkovou, kulturní a sportovní infrastrukturu a aktivity. V rámci spolkové a kulturní infrastruktury se 
jedná o potřebu investic do zařízení, zázemí a vybavení obecních, kulturních, spolkových a 
víceúčelových domů, společenských sálů, kin, kluboven, obecních knihoven atd.). V rámci sportovní 
infrastruktury je vnímaná potřeba jako investice do venkovní a vnitřní sportovní infrastruktury s cílem 
rozvíjení dostupnosti sportu pro všechny cílové skupiny obyvatel obcí (venkovní sportovní hřiště a 
víceúčelové hřiště a areály, sokolovny a sportovní haly a prostory pro vnitřní sportování atd.). Pod 
tuto oblast je zahrnuta i dílčí potřeba podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů - SDH 
(požární/hasičské zbrojnice, zázemí, vybavení požární technikou, revitalizace umělých zdrojů požární 
vody v obcích), které v obcích plní úlohu jednak spolkovou a společensko-kulturní a zároveň plní 
úlohu poskytování pomoci při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí.      

Naplněním daných potřeb dojde k vytvoření podmínek pro rozvíjení kvalitního a rozmanitého 
spolkového, kulturního, sportovního a komunitního života v obcích. Zároveň dojde k podpoře nabídky 
a dostupnosti volnočasových aktivit pro všechny obyvatele.  

  

Rozvojová potřeba: E. Posilování ochrany životního prostředí 

K ochraně životního prostředí je na území MAS kontinuálně přistupováno s vysokou důležitostí a obce 
se této problematice ve svém rozvoji věnují. Potřeby lze definovat v oblasti rozvoje a posilování 
infrastruktury odpadového hospodářství, rozvíjení systémů nakládání s odpady např. cirkulární 
ekonomika. Dále v oblasti rozšiřování technické infrastruktury zaměřené na likvidaci a nakládání 
s odpadními vodami (kanalizace, ČOV) a systémové řešení srážkových vod (jejich zadržování) i pro 
další využití. Potřeba je též patrná v oblasti využití nových technologií a technických řešení v oblasti 
efektivního využívání zdrojů u veřejných budov (spotřeba energií, vody aj.). Dílčí potřeba je pak 
vnímaná v oblasti zavádění OZE a snižování emisní zátěže využíváním tuhých paliv jako zdrojů 
energie.      

Naplnění daných potřeb přispěje k růstu kvalitativních charakteristik životního prostředí a tím 
pozitivně ovlivní kvalitu obytné funkce obcí pro své obyvatele a zároveň zatraktivní území pro 
návštěvníky. 

 

Rozvojová potřeba: F. Zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

Tato oblast je na území MAS vnímána jako důležitá součást komplexního rozvoje území a vzhledem 
k specifikaci území jakožto venkovského, má tato problematika vazby na udržitelnost a rozvoj 
kvalitativních podmínek života v území MAS. Potřeby jsou zřejmé především v podpoře primárního 
sektoru reprezentovaného zemědělstvím a lesnictvím a též v podpoře nezemědělského MSP, které je 
vnímáno jako stabilizační prvek. V zemědělství a lesnictví se jedná primárně o potřeby investic do 
podniků pro udržení a rozvoj konkurenceschopnosti; investic do rozvoje oblasti zpracovávání a 
uvádění zemědělských produktů na trh; o neproduktivní investice v lesích; investic do zemědělské a 
lesní krajiny pro zvýšení kvalitativních funkcí a vlastností. V nezemědělské oblasti (výroba a služby) je 
potřeba vnímána v investicích do MSP k rozvíjení stávajících nebo nových, inovativních činností. 
Oblastí potřeby společnou pro subjekty napříč ekonomickými sektory je zaváděn inovací např. nové 
technologie, digitalizace, automatizace, robotizace.  

Naplnění daných potřeb přispěje k stabilizaci a rozvoji regionální ekonomiky, k vytvoření podmínek 
pro rozvoj diferenciace struktury ekonomiky, k vytvoření podnětů pro rozvoj podnikání a 
podnikavosti, k zatraktivnění pracovních příležitostí pro současné a případně nové obyvatele území 
MAS.   
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Rozvojová potřeba: G. Zkvalitnění podmínek a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a 
revitalizace kulturních památek 

Oblast cestovního ruchu je vnímána na území MAS jako příležitost k rozvoji území v oblasti 
ekonomických aktivit na straně jedné a k zachování hodnot (kulturních, historických) na straně druhé. 
Potřeby pro využití potenciálu území v této oblasti znamenají investice do infrastruktury cestovního 
ruchu. Jedná se o potřeby investic do veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu a o 
investice do revitalizace kulturního a historického dědictví (kulturní památky). Zároveň je potřeba 
detekována v doplnění nebo revitalizaci nemovitostí včetně vybavení sloužící pro prezentování a 
zachování hodnot kulturního dědictví – obecní a městská muzea. Potřebou pro rozvoj této oblasti je 
též zavádění společného funkčního managementu, který vytvoří podmínky pro koncepční rozvoj a 
ekonomizaci produktů v cestovním ruchu při využití potenciálu území.  

Naplnění daných potřeb přispěje k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu, k revitalizaci a zachování 
kulturního a historického dědictví, k doplnění či revitalizaci budov a vybavení pro prezentaci 
historického dědictví a kulturních hodnot (muzea). Naplněním daných potřeb dojde k zatraktivnění 
území a rozšíření možností využití veřejné infrastruktury cestovního ruchu jak pro obyvatele území 
MAS, tak pro jeho návštěvníky.   

   

Rozvojová potřeba: H. Zlepšení nabídky služeb v sociální oblasti 

Problematika sociální oblasti je na území MAS důležitým tématem, které je a bude nabývat na 
důležitosti. Na území MAS je zvýšená míra sociální problémovosti v periferních oblastech - velká 
skupina nízkopříjmového obyvatelstva, nižší úroveň vzdělání obyvatel, nižší pracovní, ekonomické a 
sociální kompetence části obyvatel, což způsobuje vysokou míra ohrožení sociálním vyloučením nebo 
prohlubující se stávající sociální vyloučení. Dochází ke stárnutí obyvatelstva, což má za následek 
zvýšení požadavků na sociální služby pro tuto skupinu. Z výše definovaného vzniká riziko nárůstu 
závadového chování dětí a mládeže z ohrožených rodin. Problematika je též vnímána v nerozvinuté 
meziobecní spolupráci a nedostatečném řešení situací formou registrovaných sociálních služeb. Za 
nedostatečné lze označit nedostatek dostupných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Potřeby 
v této oblasti primárně směřují do posilování sociální práce na úrovni obcí nebo formou meziobecní 
spolupráce, které doplní systém registrovaných sociálních služeb - sociální práce, posílení kompetencí 
obcí; aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce, komunitní centra; posilování rodinných 
vazeb – příměstské komunitní tábory, programy pro rodiny. Potřeby jsou vnímané také v oblasti 
registrovaných sociálních služeb (nedostatečná dostupnost a kapacity služeb) se zaměřením na 
seniory, rodiny s dětmi, osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené.     

 

Naplnění daných potřeb povede ke komplexnímu rozvoji systému sociálních služeb. Zaváděním a 
realizací sociální práce (mimo režim reg. soc. služeb) přímo na území obcí v MAS dojde ke snižování 
rizik spojených se sociálním vyloučením a dopadů nepříznivých životních situací rodin a jednotlivých 
osob. Řešením potřeb dojde též k optimalizaci registrovaných sociálním služeb dle potřebnosti území 
MAS (kapacity, dostupnost). Naplněním potřeb dojde ke zlepšení života obyvatel MAS, konkrétně pak 
cílových skupin jako jsou: nízkopříjmoví senioři bez zázemí širší rodiny, rodiny s dětmi, nízkopříjmoví 
rodiče samoživitelé, děti a mládež, osoby ohrožené závislostmi, osoby sociálně vyloučené nebo 
sociálním vyloučením ohrožené, NEETs. 
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Díky všestranné spolupráci subjektů/členů MAS Podještědí jsou na území pro všechny obyvatele 
zajištěné dostupné a kvalitní služby a zařízení občanské vybavenosti, atraktivní a zdravé životní 
prostředí, podmínky pro rozvíjení aktivit podnikatelských subjektů inovativním a 
konkurenceschopným směrem, dostupná a bezpečná dopravní infrastruktura umožňují rozmanitou 
mobilitu a zajištěná infrastruktura a podmínky pro zachování kulturních a historických hodnot. 

3.1.2 Strategické cíle 

MAS stanovila jeden strategický cíl. 

Strategický cíl: Zvýšení kvality podmínek pro život obyvatel v území MAS Podještědí 

Indikátory: Počet obyvatel území MAS, Podíl obyvatel území MAS ve věku 0 – 14 let. 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

MAS Stanovila 3 specifické cíle a 13 opatření. 

 

Specifický cíl: A. Zajištění dostatečné kapacity a kvality zařízení občanské vybavenosti a služeb   

Rozvojová potřeba:  

A. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury předškolního a základního vzdělávání 
B. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 
C. Zvýšení kvality veřejného prostoru v obcích 
D. Zkvalitnění a rozšiřování zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity 
H. Zlepšení nabídky služeb v sociální oblasti 
G. Zkvalitnění podmínek a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a revitalizace kulturních 
památek 
 
Indikátory:  
Počet podpořených vzdělávacích, zdravotnických, či sociálních zařízení nebo organizací, Počet 
revitalizovaných kulturních památek, Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy, Počet 
realizací revitalizace a nových veřejných prostranství. 

Opatření:  

A.1 Zkvalitnění a rozvoj vzdělávací infrastruktury 

Rozvojová potřeba: A. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury předškolního a základního vzdělávání 

Opatření je zaměřené na rozvoj infrastruktury MŠ včetně zařízení doplňující systém předškolního 
vzdělávání – zajištění kvalitních podmínek (zázemí, vybavení) pro vzdělávání pro všechny cílové 
skupiny včetně optimalizace kapacit. Dále se opatření zaměřuje na infrastrukturu ZŠ včetně 
neúplných škol – budování odborných učeben a vybavení; zázemí pro pedagogické i nepedagogické 
pracovníky; budování vnitřního a venkovního zázemí pro rozvoj komunitních aktivit v ZŠ i po době 
vyučování (společenské místnosti, knihovny, prostory pro sportovní aktivity atd.); budování zázemí 
pro práci s žáky se SVP; budování zázemí pro školní družiny a kluby. 
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A.2 Rozvoj spolkové a kulturní infrastruktury a aktivit 

Rozvojová potřeba: D. Zkvalitnění a rozšiřování zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity 

Opatření je zaměřené na rozvíjení infrastruktury pro spolkovou a kulturní činnost a zvýšení její 
dostupnosti. Jedná se o aktivity zaměřené na zkvalitnění a rozšiřování zařízení, zázemí a vybavení - 
obecních, kulturních, spolkových a víceúčelových domů, společenských sálů, kin, kluboven, obecních 
knihoven atd.). Součástí opatření je také podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů - SDH 
(požární/hasičské zbrojnice, zázemí, vybavení požární technikou, revitalizace umělých zdrojů požární 
vody v obcích), které v obcích plní úlohu jednak spolkovou a společensko-kulturní a zároveň plní 
úlohu poskytování pomoci při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí.      

A.3 Rozvoj sportovní infrastruktury pro všechny obyvatele 

Rozvojová potřeba: D. Zkvalitnění a rozšiřování zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity 

Opatření je zaměřené na rozvíjení a zkvalitňování sportovní infrastruktury včetně zvýšení 
dostupnosti. Jedná se o venkovní a vnitřní sportovní infrastrukturu pro všechny cílové skupiny 
obyvatel obcí - venkovní sportovní hřiště a víceúčelové hřiště a areály, sokolovny a sportovní haly a 
prostory pro vnitřní sportování. Součástí je také rozvíjení zázemí a vybavení pro sporty jak 
organizované, tak neorganizované.   

A.4 Rozvoj systému sociálních služeb 

Rozvojová potřeba: H. Zlepšení nabídky služeb v sociální oblasti 

Opatření je zaměřené na rozvíjení komplexního systému poskytování sociálních služeb. V rámci 
neregistrovaných sociálních služeb je podpora směřována na rozvíjení - posílení kompetencí obcí; 
aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce, aktivity komunitních center; posilování 
rodinných vazeb – příměstské komunitní tábory, programy pro rodiny. V rámci registrovaných 
sociálních služeb na optimalizaci kapacit, dostupnosti a doplnění služeb (terénní, ambulantní, 
pobytové) zaměřených na seniory, rodiny s dětmi, osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 
vyloučením ohrožené. U registrovaných služeb se jedná o investice do budov, zázemí a vybavení.  

A.5 Revitalizace kulturních památek a muzeí 

Rozvojová potřeba: G. Zkvalitnění podmínek a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a 
revitalizace kulturních památek 

Opatření je zaměřené na udržení a zachování hodnot kulturního dědictví a na prezentování těchto 
hodnot široké veřejnosti. Opatřením jsou podporovány aktivity revitalizace kulturních památek a 
revitalizace obecních a městských muzeí. V rámci kulturních památek a muzeí jsou dále podporovány 
např. expozice; depozitáře; technické zázemí; specifické prostory jako návštěvnická centra, edukační 
centra; parky u kulturních památek. 

A.6 Zvyšování kvality veřejného prostoru v obcích 

Rozvojová potřeba: C. Zvýšení kvality veřejného prostoru v obcích 

Opatření je zaměřené na zkvalitňování současných a budování nových veřejných prostranstvích. 
Aktivity směřují k rozvoji funkčního využití - relaxační a odpočinkové využití, využití pro komunitní a 
společenské setkávání, zvyšování bezpečnosti prostoru, oživení prostoru a zvýšení atraktivity 
veřejných prostranství, zvýšení prostupnosti území včetně podpory mobility. Dále se aktivity zaměřují 
na rozvoj infrastruktury a vybavení - zavádění nových technologií a technických řešení ve vazbě na 
retenční schopnosti území (povrchy, podloží, retenční nádrže atd.), zmírňování klimatických výkyvů 
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(vodní prvky, zeleň), odpovídající vybavení a zázemí (městský mobiliář, veřejné toalety, herní prvky, 
hřiště, parkoviště).    

A.7 Rozvoj dopravní infrastruktury 

Rozvojová potřeba: B. Zvýšení bezpečnosti v dopravě 

Opatření je zaměřené na aktivity vedoucí k zajištění bezpečnosti dopravy (motorová x nemotorová 
doprava). Jedná se o oddělování provozu motorové a nemotorové dopravy budováním infrastruktury 
primárně pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklistická), na zvyšování prostupnosti a dostupnosti 
území včetně napojení na další typy dopravy (např. autobusová, vlaková). Konkrétní aktivity jsou pak 
např. budování, modernizace či rekonstrukce komunikací pro pěší v trase či křížení pozemní 
komunikace včetně veřejného osvětlení; stavebními úpravy a instalace prvků zklidňující dopravu 
v rizikových lokalitách; budování, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty 
včetně doprovodné infrastruktury sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo 
napojující se na stávající komunikace pro cyklisty. V návaznosti na aktivity zaměřené na rozvoj 
bezpečnosti dopravy se jedná též o rekonstrukce místních komunikací (doplňková aktivita). 

 

Specifický cíl: B. Zlepšení podmínek pro podnikání a ekonomický rozvoj  

Rozvojová potřeba:  
F. Zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti místní ekonomiky 
G. Zkvalitnění podmínek a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a revitalizace kulturních 
památek 
 
Indikátory:  
Počet podpořených podnikatelských subjektů, Počet podpořených zemědělských a lesnických 
podnikatelů, Počet realizací zavádějící inovace. 

Opatření:  

B.1 Podpora  zemědělství a lesnictví 

Rozvojová potřeba: F. Zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

Opatření je zaměřeno na podporu oblasti zemědělství a lesnictví. Jedná se o podporu zemědělských a 
lesnických podniků – nákup nových strojů a zařízení pro výkon činností a udržení 
konkurenceschopnosti. Podporu aktivit, které zkvalitňují parametry zemědělské půdy, krajiny a lesů. 
V rámci zemědělství se též jedná o investice do oblasti zpracovávání a uvádění zemědělských 
produktů na trh (provozní prostory, vybavení, stroje). V oblasti lesnictví je opatření dále zaměřeno na 
neproduktivní investice v lesích. V rámci opatření je podporováno zavádění inovací, nových 
technologií a technických řešení. 

B.2 Podpora podnikání MSP 

Rozvojová potřeba: F. Zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti místní ekonomiky 

Opatření je zaměřeno na diverzifikaci a konkurenceschopnost ekonomické základny území podporou 
stávajících a nových podnikatelských subjektů. Podpora je směřována na zavádění inovací ve výrobě a 
službách, zavádění nových technologií, digitalizace, automatizace, robotizace, rozšiřování portfolia 
činností podnikatelských subjektů. 
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B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Rozvojová potřeba:  
F. Zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti místní ekonomiky,  
G. Zkvalitnění podmínek a infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a revitalizace kulturních 
památek 
 
Opatření je zaměřeno na rozvíjení podmínek pro celkový rozvoj CR. Konkrétně je pak zaměřeno na 
rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu. Jedná se o budování a revitalizaci 
doprovodné infrastruktury CR – odpočívadla s vybavením; sociální zařízení; vybavení míst v lokalitách 
nástupů na turistické trasy. Dále o budování a revitalizaci turistických tras a jejich značení; zavádění 
navigačních systémů. V rámci opatření je podporována rekonstrukce stávajících a budování nových 
turistických informačních center. Opatření se dále zaměřuje na rozvíjení společného destinačního 
managementu.     

 

Specifický cíl: C. Zvýšení kvality životního prostředí 

Rozvojová potřeba:  
C. Zvýšení kvality veřejného prostoru v obcích 
E. Posilování ochrany životního prostředí 
 
Indikátory:  
Počet realizací vedoucích ke zlepšování stavu krajiny, Počet podpořených aktivit vedoucích k rozvoji 
technické infrastruktury 

Opatření:  

C.1 Rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství 

Rozvojová potřeba: E. Posilování ochrany životního prostředí 

Opatření je zaměřené na rozvoj a zkvalitnění infrastruktury odpadového hospodářství, na rozvíjení 
systémů nakládání s dopady (sběr, recyklace, ekonomizace) a využívání principů cirkulární 
ekonomiky. Dále na pořizování a obnovu vybavení infrastruktury odpadového hospodářství, zavádění 
a zkvalitňování sběrných dvorů včetně zázemí a vybavení.  Pořizování a zavádění nových 
technologických a technických řešení pro využití odpadů jakožto zdroje energie a surovin. 

C.2 Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

Rozvojová potřeba:  
C. Zvýšení kvality veřejného prostoru v obcích 
E. Posilování ochrany životního prostředí 
 
Opatření je zaměřené na podporu aktivit směřujících k rozvoji zadržování vody v krajině a 
v zastavěném území včetně jejího dalšího využití. V krajině se jedná např. o revitalizaci a zavádění 
vodních prvků (rybníky, vodní nádrže), revitalizaci vodních toků (zpomalení, obnova přirozených, 
původních směrů toků, břehů), obnovy a výsadby zeleně. V zastavěná území o realizaci aktivit 
podporující funkční řešení zadržování vod (vsakovací povrchy, retenční nádrže, sídelní zeleň, veřejná 
prostranství) ve vazbě na další využití a též ve vazbě na systém infrastruktury zaměřené na likvidaci a 
nakládání s odpadními vodami (kanalizace, ČOV).  
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C.3 Snižování energetické náročnosti budov 

Rozvojová potřeba: E. Posilování ochrany životního prostředí 

Opatření je zaměřené na investice do technických a technologických řešení, které povedou 
k optimalizaci a efektivnímu využívání energií a zdrojů u budov. Součástí opatření jsou také aktivity na 
zavádění obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na dílčí lokalitu nebo individuální řešení. 
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Tabulka 3 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

Zvýšení kvality podmínek pro 
život obyvatel v území MAS 
Podještědí 

Počet obyvatel území MAS  

Podíl obyvatel území MAS ve 
věku 0 – 14 let 

A. Zajištění dostatečné kapacity a 
kvality zařízení občanské vybavenosti a 
služeb 

A.1 Zkvalitnění a rozvoj vzdělávací 
infrastruktury 

A.2 Rozvoj spolkové a kulturní 
infrastruktury a aktivit 

A.3 Rozvoj sportovní infrastruktury pro 
všechny obyvatele 

A.4 Rozvoj systému sociálních služeb 

A.5 Revitalizace kulturních památek a muzeí 

A.6 Zvyšování kvality veřejného prostoru 
v obcích 

A.7 Rozvoj dopravní infrastruktury 

B. Zlepšení podmínek pro podnikání a 
ekonomický rozvoj 

B.1 Podpora  zemědělství a lesnictví 

B.2 Podpora podnikání MSP 

B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

C. Zvýšení kvality životního prostředí C.1 Rozvoj infrastruktury odpadového 
hospodářství 

C.2 Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

C.3 Snižování energetické náročnosti budov 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

Území MAS Podještědí je dle geografického vymezení témat regionálního rozvoje označeno jako 
Regionální centra a jejich venkovské zázemí. V souladu s tím jsou definovány vazby specifických cílů 
resp. opatření strategického rámce SCLLD se specifickými cíli SRR ČR 21+. 

 

Tabulka 4 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického rámce 
SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

A. Zajištění dostatečné 
kapacity a kvality zařízení 
občanské vybavenosti a 
služeb 

A.1 Zkvalitnění a rozvoj 
vzdělávací infrastruktury 

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost 
služeb v regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na 
kulturní dědictví, péči o památky a 
místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či 
vznikem sociálně vyloučených lokalit 

A.2 Rozvoj spolkové a kulturní 
infrastruktury a aktivit 

A.3 Rozvoj sportovní 
infrastruktury pro všechny 
obyvatele 

A.4 Rozvoj systému sociálních 
služeb 
 

A.5 Revitalizace kulturních 
památek a muzeí 
 

A.6 Zvyšování kvality 
veřejného prostoru v obcích 
 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci 

A.7 Rozvoj dopravní 
infrastruktury  
 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní 
dostupnost v rámci regionů. 

B. Zlepšení podmínek pro 
podnikání a ekonomický 
rozvoj 

B.1 Podpora  zemědělství a 
lesnictví 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné 
podmínky pro diverzifikaci ekonomické 
základny regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich 
potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k 
potřebám trhu práce. 
 
Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci 

B.2 Podpora podnikání MSP Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné 
podmínky pro diverzifikaci ekonomické 
základny regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich 
potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k 
potřebám trhu práce. 
 

B.3 Podpora rozvoje 
cestovního ruchu 
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Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického rámce 
SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

Specifický cíl 6.2: Rozvíjet strategické 
plánování na bázi funkčních regionů a 
posilovat spolupráci aktérů v území 

C. Zvýšení kvality 
životního prostředí 

C.1 Rozvoj infrastruktury 
odpadového hospodářství 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 
21+ 

C.2 Zvyšování retenční 
schopnosti krajiny 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci 

C.3 Snižování energetické 
náročnosti budov 

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou 
transformaci venkovského zázemí 
regionálních center 

 

 

3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 5 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Podještědí 21+ 

Opatření 
Strategického rámce A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 

A.1 
             

A.2 2 
            

A.3 2 3 
           

A.4 0 1 1 
          

A.5 0 0 0 0 
         

A.6 0 0 2 0 1 
        

A.7 0 0 1 0 0 0 
       

B.1 0 0 0 0 0 0 0 
      

B.2 0 0 0 0 0 0 0 3 
     

B.3 0 1 1 0 3 1 0 1 1 
    

C.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
   

C.2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 
  

C.3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 
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Popis interagovaných rysů 

Opatření A.1 zaměřené na zkvalitnění vzdělávání a vzdělávací infrastruktury je ve středně silné vazbě 
s opatřením A.2 a A.3, která jsou zaměřená na spolkovou a kulturní infrastrukturu (A.2) a sportovní 
infrastrukturu (A.3). Vazba je identifikovaná v oblasti návazného smysluplného trávení volného času 
po ukončení doby vzdělávání a celkově tyto opatření vytvářejí podmínky pro kvalitní mentální a 
fyzický rozvoj jedinců v předškolním a školním věku. Silná vazba věcného charakteru je identifikována 
mezi opatřeními A.2 a A.3, jelikož obě opatření se zabývají rozvojem infrastruktury volnočasových 
aktivit a vzájemně se tak doplňují a vytvářejí synergické efekty. V tomto směru je identifikovaná 
středně silná vazba mezi opatřením A.3 (sportovní infrastruktura) a opatřeními A.6 se středně silnou 
vazbou (veřejná prostranství, kde součástí jsou i hřiště, herní prvky, workoutová hřiště aj.) a A.7 se 
slabší vazbou (dopravní infrastruktura, kde součástí je rozvoj pěší a cyklistické dopravní 
infrastruktury), a to v oblasti rozvoje pohybu a aktivního odpočinku obyvatel.  Integrační slabší vazba 
je mezi opatřeními A.4 zabývající se systémem sociálních služeb a opatřeními A.2, A.3 (volnočasová 
infrastruktura). Tato věcná vazba je specifikována na realizaci sociální práce s možnosti využít 
dostupnou infrastrukturu, což vytváří dobré podmínky pro práci s relevantními cílovými skupinami. 
Slabší integrační vazba je zřejmá u opatření A.6 (veřejná prostranství) a A.5 (kulturní památky) 
v oblasti řešení kvality veřejných prostranství, jehož vzhled a krajinářka architektura doplňuje celkový 
dojem a hodnotu nemovitých kulturních památek. Opatřením, které má nejvíce integračních vazeb je 
opatření zabývající se rozvojem cestovního ruchu B.3. Opatření má vazby na opatření A.2, A.3, A.5, 
A.6, B.1 a B.2. Vazby u jednotlivých opatření jsou věcného charakteru. Vazba B.3 na opatření A.2 a 
A.3 je patrná v možnosti rozvíjení cestovního ruchu při využívání volnočasové infrastruktury 
(sportovní, kulturní, spolkové) území. Opatření B.3 je dále v silné vazbě na opatření A.5 zabývající se 
oblastí kulturních památek a muzei, což v rámci CR lze považovat za atraktivní cíle návštěvníků. 
S opatřením B.3 je ve slabší vazbě opatření řešící veřejná prostranství (A.6)– zajištění atraktivního 
vzhledu veřejných prostranství působí pozitivně na návštěvníky MAS a tím na rozvoj CR. Dále je 
opatření B.3 rozvoj cestovního ruchu ve vazbě na oblast podnikání (B.2) – rozvojem podnikání 
subjektů v CR a oblast zemědělství (B.1) – nabídkou místních a regionálních produktů. Opatření 
v silné vazbě jsou opatření B.1 Podpora  zemědělství a lesnictví a B.2 Podpora podnikání MSP, která 
se společně zabývají tématem podpory rozvoje konkurenceschopné a diverzifikované ekonomické 
základny regionu MAS. Slabší vazba je mezi opatřeními B.2 Podpora podnikání MSP a opatřením C.1 
Rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství ve smyslu podpory ekonomických subjektů, které 
zavádějí inovace v oblasti zpracování a využívání odpadů pro další výrobu – cirkulární ekonomika. 
Opatření C.2 Zvyšování retenční schopnosti krajiny je v silné vazbě s opatřením A.6 řešící veřejná 
prostranství, a to v oblasti zadržováním a využíváním srážkových a realizací inovativních přístupů 
k této problematice. Dále je opatření C.2 ve slabší vazbě s opatřením A.7 Rozvoj dopravní 
infrastruktury, kde společným tématem je využívaní materiálů a technických řešení podporující 
retenci vody. Opatření C.3 zabývající se snižováním energetické náročnosti veřejných budov je ve 
vazbě napříč opatřeními A.1, A.2, A.3, A.4, které jsou zaměřené na infrastrukturu občanské 
vybavenosti (školská, sportovní, spolková a kulturní zařízení a budovy). 
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Místní akční skupina Podještědí, z. s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., sdružující fyzické a 
právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti působnosti sdružení, jejichž společným, 
hlavním cílem je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území obcí, které vyslovily souhlas s realizací SCLLD 21+ MAS 
Podještědí na svém území. 

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustaveny tzv. povinné orgány, 
jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS Podještědí. 

Povinné orgány MAS jsou: 

 Nejvyšší orgán MAS = Valná hromada 

 Statutární orgán MAS = předseda 

 Rozhodovací orgán MAS = Představenstvo 

 Výběrový orgán MAS = Výběrová komise 

 Kontrolní orgán MAS = Revizní komise 

Veškeré podrobnosti upravující činnosti, pravomoci jednotlivých orgánů MAS jsou uvedeny ve 
Stanovách MAS a jednacích řádech zveřejněných na webu MAS Podještědí. 

Stanovy MAS: https://www.podjestedi.cz/dokumenty-mas/organizacni-dokumenty/ 

Jednací řády: 

Valná hromada - https://www.podjestedi.cz/organy-mas/valna-hromada/ 
Představenstvo - https://www.podjestedi.cz/organy-mas/predstavenstvo/ 
Výběrová komise - https://www.podjestedi.cz/organy-mas/vyberova-komise/ 
Revizní komise - https://www.podjestedi.cz/organy-mas/revizni-komise/ 
 
Pro možnost realizace SCLLD splnila Místní akční skupina Podještědí, z.s. v roce 2021 podmínky 
kontroly dodržování standardů místních akčních skupin pro programové období 2021 – 2027. 

Případná realizace jednotlivých programových rámců SCLLD se bude řídit příslušnou dokumentací 
zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO. 
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Obrázek 2 Organizační struktura MAS Podještědí 

 

Zdroj: MAS Podještědí 

Valná hromada volí členy povinných orgánů MAS. Statutárním zástupcem MAS je předseda 
představenstva volený členy představenstva. Předsedové revizní a výběrové komise jsou též voleni 
členy revizní a výběrové komise. 

MAS má zřízenou kancelář MAS, která není orgánem MAS, ale administrativní jednotkou MAS a má 
pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je schválen 
rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. 

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS 
(https://www.podjestedi.cz/kontakt/). 
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4.2 Popis animačních aktivit  

Animační aktivity jsou nedílnou součástí realizace SCLLD v plnění cílů a naplňování metody LEADER. 
Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení absorpční kapacity území, spolupráce, aktivizace místních aktérů 
při dosahování společných cílů rozvoje území MAS. 

Informační a propagační aktivity 
Pro informování aktérů v území o dotačních možnostech (zejména ve vztahu k naplňování Akčního 
plánu SCLLD) a propagování SCLLD bude MAS využívat pravidelné elektronické a tištěné komunikační 
nástroje: 
 

 e-mailové zprávy, 
 webové stránky MAS – www.podjestedi.cz, www.podjestedi.eu,  
 webové stránky členů MAS, 
 sociální sítě,  
 obecní zpravodaje,  
 tematické tiskoviny.    

 
Podpora potenciálních žadatelů  
Animace bude směřována do rozvíjení projektových záměrů, k informování o podmínkách a 
pravidlech podávání žádostí o podporu a možnostech využití dotací k rozvoji činností aktérů v území, 
a to primárně ve vazbě na naplňování akčních plánů resp. cílů SCLLD. Aktivity budou realizovány 
prostřednictvím: 
 

 individuálních či kolektivních konzultací,  
 vzdělávacích seminářů, 
 distribucí elektronické a tištěné informační a vzdělávací dokumentace   
 workshopů zaměřených na příklady dobré praxe a výměnu zkušeností. 

  
 
Koordinační aktivity 
Koordinace aktivit směřující k naplnění SCLLD budou zajišťovány primárně kanceláří MAS případně ve 
spolupráci s dalšími aktéry v území. Úkolem bude koordinovat aktéry rozvoje, kteří budou průběžně 
spolupracovat při plnění cílů strategie, ale také vytvářet komunikační, tematické platformy pro řešení 
specifických oblastí v rámci SCLLD. 

V průběhu plnění SCLLD budou také realizovány aktivity na podporu rozvoje meziobecní spolupráce a 
síťování při řešení společných zájmů a nových rozvojových témat (např. zapojováním mikroregionů, 
spoluprací s MAS LK), vzdělávaní v inovativních oblastech, ale také například na posílení znalostí a 
dovedností v oblasti uplatňování koncepčního rozvoje. 
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4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Podještědí, z.s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 
2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, 
odboru regionální politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD 

MAS stanovila a bude sledovat naplňování indikátorů na úrovni strategického cíle a specifických cílů 
Strategického rámce SCLLD. Pro každý indikátor je zvolena měrná jednotka, výchozí a cílová hodnota. 

 

Tabulka 6 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD – příklad  

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka 
Výchozí hodnota 

(datum) 

Cílová hodnota 

(31. 12. 2027) 

Zvýšení kvality 
podmínek pro 
život obyvatel 
v území MAS 
Podještědí 

Počet obyvatel 
území MAS  

Počet osob 
41 864 

(31. 12. 2019) 
42 900 

Podíl obyvatel 
území MAS ve 
věku 0 – 14 let 

% 
17,6 

(31. 12. 2019) 
18,2 

 

Tabulka 7 Indikátory na úrovni specifických cílů SCLLD  

Specifický cíl Indikátor Měrná jednotka 
Výchozí hodnota 

(31.12.2019) 

Cílová hodnota 

(31. 12. 2027) 

A. Zajištění 
dostatečné 
kapacity a kvality 
zařízení občanské 
vybavenosti a 
služeb 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích, 
zdravotnických, či 
sociálních zařízení 
nebo organizací 

Počet projektů 0 8 

Počet 
revitalizovaných 
kulturních 
památek 

Počet projektů 0 3 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy 

Počet projektů 0 5 

                                                           
1
 Národní číselník indikátorů 
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Počet realizací 
revitalizace a 
nových veřejných 
prostranství 

Počet projektů 0 5 

B. Zlepšení 
podmínek pro 
podnikání a 
ekonomický rozvoj 
 

Počet 
podpořených 
zemědělských a 
lesnických 
podnikatelů  

Počet 
ekonomických 
subjektů 

0 12 

Počet 
podpořených 
podnikatelských 
subjektů 

Počet 
ekonomických 
subjektů 

0 16 

Počet realizací 
zavádějící inovace 

Počet projektů 0 4 

C. Zvýšení kvality 
životního prostředí 
 

Počet realizací 
vedoucích ke 
zlepšování stavu 
krajiny 

Počet projektů 0 5 

 

Počet 
podpořených 
aktivit vedoucích 
k rozvoji 
technické 
infrastruktury 

 

Počet projektů 0 4 
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení2  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, 
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování 
standardů MAS.  

 

 

V ………… dne ………………….. 

       ………………………………………………………. 

       Statutární zástupce MAS Podještědí 

                    Mgr. Daniel David 

 

                                                           
2
 Originál podepsaného čestného prohlášení statutárním zástupcem MAS Podještědí je vložen do MS2014+ k 

SCLLD jako samostatná příloha  


