2015

I náš kraj je kraj pohody

Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje regionu
Společná CIDLINA 2014 – 2022
STRATEGICKÁ ČÁST
Verze č. 2 (05/2018)

Obsah
1.

Strategická část ....................................................................................................................................... 4

Definování MISE .................................................................................................................................. 4
Vize regionu ........................................................................................................................................ 4
Struktura strategie .............................................................................................................................. 5
Prioritní oblast: EKONOMIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA.............................................................................. 6
1.1.1.

Strategický cíl 1. Soběstačný region ................................................................................ 6

1.1.2.

Strategický cíl 2. Komunikativní a vzdělaný region ......................................................... 8

Prioritní oblast: SOCIÁLNÍ SFÉRA ........................................................................................................ 9
1.1.3.

Strategický cíl 3: Pečující region ...................................................................................... 9

6.5.2

Strategický cíl 4: Atraktivní region ................................................................................. 10

Prioritní oblast: INFRASTRUKTURA ................................................................................................... 11
1.1.4.

Strategický cíl 5:Dostupný a udržitelný region .............................................................. 11

Koincidenční matice .......................................................................................................................... 15
Nástroje plnění strategie................................................................................................................... 24
Integrační prvky strategie ................................................................................................................. 27
Inovativní prvky strategie.................................................................................................................. 28
2.

Akční plán ............................................................................................................................................. 29

Provázanost strategie s akčním plánem ........................................................................................... 29
3.

Rejstříky ................................................................................................................................................ 31

Seznam grafů..................................................................................................................................... 31
Seznam tabulek ................................................................................................................................. 31
Seznam obrázků ................................................................................................................................ 31

Seznam zkratek
CEP – Centrum evropského projektování
ČR – Česká republika
DSO – dobrovolný svazek obcí
EU – Evropská unie
FO – fyzická osoba
IROP - Integrovaný regionální operační program
MAS – místní akční skupina
MOS – meziobecní spolupráce
OP - operační program
OPŽP – Operační program životního prostředí
ORP – obec s rozšířenou působností
PO – právnická osoba
PRV - program rozvoje venkova
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1. Strategická část
Definování MISE
Integrovaná strategie území MAS Společná CIDLINA na období 2014 – 2020 vychází z obecných
východisek platných pro zpracování rozvojových dokumentů, ale zejména ze skutečných a reálných
potřeb regionu a z toho, aby byl region schopný dosáhnout udržitelné a konkurenceschopné pozice.
Základním vnitřním východiskem volby strategie jsou předcházející výstupy a to analytická část
(analýza problémů) a SWOT analýza, která je zároveň analýzou potřeb. Strategie je postavena na
posilování nejvýznamnějších silných stránek regionu a na eliminaci slabých stránek, které do značné
míry spoluurčují potenciál celého území MAS. K dosažení stanovených cílů je snaha využít existující
příležitosti, naopak vážných hrozeb je třeba se vyvarovat. Vzájemnou interakcí jednotlivých faktorů
dané strategie tak dojde k cílenému rozvoji celého území MAS.
Strategie území MAS je zaměřena na stimulaci vlastního vnitřního potenciálu. Usiluje o zvyšování
konkurenceschopnosti regionu a kvality života pro obyvatele, podnikatele a další subjekty, které
mohou poskytnout jakékoliv rozvojové impulzy v území.
Stručně formulovanou misí strategie je:

Komplexní rozvoj území postavený na spolupráci veřejného, neziskového a soukromého
sektoru prostřednictvím principů Leader

Vize regionu
Vize rozvoje regionu je dlouhodobá a byla formulována již ve strategickém plánu na období 2007 –
2013. Práce na tvorbě strategie pro období 2014 – 2022 aktuálnost vize potvrdily a budoucí rozvoj
regionu MAS Společná CIDLINA by tedy měl vést k naplnění následující vize:

Celkové zlepšení kvality života v regionu Společná CIDLINA a zvýšení
jeho přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu
s respektováním principů trvale udržitelného rozvoje

Struktura strategie
Strategie je realizována prostřednictvím tří prioritních oblastí (klíčových oblastí rozvoje), které jsou
rozpracovány do pěti strategických cílů a jedenácti specifických cílů (rozvojových podoblastí).
Specifické cíle popisují žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané oblasti. Pod jednotlivými
specifickými cíli jsou definována opatření, které představují konkrétní kroky pro dosažení
specifických cílů rozvoje. Opatření představují soubor nástrojů, které by měly vést k dosažení
kýženého cílového stavu v řešeném území. Opatření se odrážejí jak od analýzy problému, tak
především od SWOT analýzy, jak je doloženo prostřednictvím koincidenční matice.
Argumentace pro jednotlivá opatření v kontextu regionu MAS Společná CIDLINA je obsažena
v analytické části a především ve SWOT analýze a koincidenční matici. Popisy jednotlivých opatření
níže obsahují obecné argumenty pro jejich relevanci v celospolečenském kontextu.
Obrázek č. 1: Struktura strategie

Tabulka č. 1: Obsah strategie

Vize: Celkové zlepšení kvality života v regionu Společná CIDLINA a zvýšení jeho
přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu s respektováním principů trvale
udržitelného rozvoje.
Prioritní oblast
Ekonomika a veřejná správa

Prioritní oblast
Sociální sféra

Prioritní oblast
Infrastruktura

Strategický cíl 1
Soběstačný region

Strategický cíl 3
Pečující region

Strategický cíl 5
Dostupný a udržitelný region

Specifický cíl 1.1:
Silná ekonomika a rozvinutý trh
práce

Specifický cíl 3.1:
Sociálně stabilní region

Specifický cíl 5.1:
Vysoká úroveň dopravy

Specifický cíl 1.2:
Konkurenceschopné zemědělství
a lesnictví

Specifický cíl 3.2:
Kvalitní a dostupné veřejné
služby

Specifický cíl 5.2:
Kultivovaný veřejný prostor

Strategický cíl 2
Komunikativní a vzdělaný region

Strategický cíl 4
Atraktivní region

Specifický cíl 5.3:
Kvalitní životní prostředí

Specifický cíl 2.1:
Fungující veřejná správa a
regionální partnerství

Specifický cíl 4.1:
Kvalitní a dostupné bydlení

Specifický cíl 2.2:
Vzdělávání provázané s trhem
práce

Specifický cíl 4.2:
Vysoká společenská aktivita

Prioritní oblast: EKONOMIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
1.1.1. Strategický cíl 1. Soběstačný region
Specifický cíl 1.1: Silná ekonomika a rozvinutý trh práce
Cílem je ekonomicky silný a soběstačný region s nízkou mírou nezaměstnanosti. Tento cíl bude
naplňován podporou podnikání, strategických investic a posílením role cestovního ruchu.
OPATŘENÍ 1.1.A: PODPORA STRATEGICKÝCH INVESTIC
Opatření je zaměřeno na vytváření podmínek pro investice mimořádného významu do území MAS
Společná CIDLINA. Spočívá ve vytváření vhodných podmínek pro investory nejen formou přípravy zón,
pozemků či infrastruktury, ale i spolupráci na bázi jednání s institucemi, mezi jednotlivými obcemi či
dalšími subjekty, případně na přípravu lidských zdrojů pro realizaci investice. Svoji roli může v rámci
tohoto opatření sehrát i přítomnost dálnice D 11 v regionu.

OPATŘENÍ 1.1.B: PODPORA VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ A INOVATIVNÍHO PODNIKÁNÍ
Vyspělé technologie a inovace generují přidanou hodnotu oproti konvenčním podnikatelským
metodám a přispívají dnes, v éře meziregionální, mezinárodní i globální konkurence, k posílení
konkurenceschopnosti regionu. Opatření je zaměřeno na stimulaci tvorby či zavádění inovací mezi
místními podnikateli, a to jak ve formě materiální (technické vybavení), tak ve formě podpory
spolupráce či zprostředkování informací.
OPATŘENÍ 1.1.C: PODPORA PODNIKATELŮ A SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Toto opatření je zaměřeno na vybudování lepších podmínek pro podnikání a na tvorbu nových
pracovních příležitostí. Síť drobných podnikatelů je páteří hospodářské situace a prosperity regionu a
přispívá také zásadním způsobem k uspokojování potřeb místních obyvatel. Opatření je zaměřeno na
všestrannou podporu podnikání (především drobného a středního) – ve formě hmotné i nehmotné
včetně podpory podnikatelských aktivit prospívající společnosti a životnímu prostředí – sociální
podnikání, které vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním
znevýhodněním.
OPATŘENÍ 1.1.D: TVORBA PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU
Cestovní ruch je v řadě regionů České republiky jedním z hlavních nositelů hospodářské prosperity.
V regionu MAS Společná CIDLINA nehraje cestovní ruch zásadní roli z důvodu absence turistických
atraktivit nadregionálního významu. Posílit roli cestovního ruchu v ekonomice regionu tak lze
především promyšlenou společnou strategií podpory tvorby specifických turistických produktů
postavených na místním potenciálu a jejich společnou propagací.

Specifický cíl 1.2: Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
Udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví s ohledem na oblast, ve které se region
nachází, je aktuální potřebou. Cílem je posílení environmentální funkce zemědělství a lesnictví a
přiblížení lesa občanům ve své společenské funkci.
1.2.A: ZVYŠOVÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNICKÝCH PODNIKŮ
Oblast zemědělství a lesnictví je pro region, s ohledem na jeho charakter, přirozeným způsobem
aktuální a zasluhující trvalou pozornost pro udržení konkurenceschopnosti podniků. Opatření je proto
zaměřeno na podporu zemědělců a lesníků ve formě hmotné (technické vybavení) i nehmotné
(spolupráce, informovanost apod.). V rámci tohoto opatření budou podporovány i opatření sloužící ke
zpřístupnění pozemků, jako jsou např. polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, železniční přejezdy.
OPATŘENÍ 1.2.B: PODPORA KRAJINOTVORNÉ FUNKCE ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
Jelikož hraje zemědělství a lesnictví významnou roli v environmentální složce regionálního rozvoje a
tradičně spoluutváří krajinné prostředí, je zapotřebí podporovat šetrné a racionální způsoby
zemědělského hospodaření, předcházet kolizím s veřejným zájmem či dílčími subjekty v regionu a
rovněž dbát na udržování a zvyšování estetické hodnoty krajiny prostřednictvím vhodně volené a řádně
obhospodařované vegetace. Opatření je zaměřeno na hmotnou i nehmotnou podporu zemědělců, kde
se jedná o podporu investic do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a neproduktivních investic
v lesích - posílení rekreační funkce a údržba lesního prostředí.

1.1.2. Strategický cíl 2. Komunikativní a vzdělaný region
Specifický cíl 2.1: Fungující veřejná správa a regionální partnerství
Cíl je zaměřen na fungující a komunikativní veřejnou správu, zvýšení různých aktivit společenského
života a podporu spolupráce v různých úrovních.
OPATŘENÍ 2.1.A: KOORDINACE ČINNOSTÍ V OBLASTECH SPOLEČNÉHO ZÁJMU
Koordinace činností v oblastech veřejného zájmu je zcela přirozeným cílem regionální strategie a všech
aktérů, kteří jsou touto strategií dotčeni. Může se v rámci tohoto opatření jednat o podporu celé řady
aktivit, které budou směřovat ke zvyšování životní úrovně a spokojenosti místních obyvatel. Důležité
je prohlubování spolupráce na všech úrovních. Tyto aktivity mohou reflektovat různé situace, které
nelze jasně předjímat a měly by mít podobu společného postupu komunit, firem, neziskových subjektů,
obcí, zájmových spolků apod.
OPATŘENÍ 2.1.B: PODPORA ČINNOSTI MAS
Místní akční skupina je významným a užitečným aktérem regionálního rozvoje, především ve
venkovských oblastech. Pro svoji činnost potřebuje podporu ze strany zainteresovaných obcí a dalších
subjektů – a to jak materiální, tak politickou. Dále potřebuje schopné a informované manažery
s odpovídajícím zázemím pro efektivní činnost.
OPATŘENÍ 2.1.C: OTEVŘENÁ A EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
Opatření je zaměřeno jak na vybavení a modernizaci zázemí a vybavení pro vykonávání veřejné správy,
tak i na efektivizaci její činnosti prostřednictvím vzdělávání, zavádění účinných metod apod. Obecným
cílem opatření je spokojenost občana s činností veřejné správy.

Specifický cil 2.2: Vzdělávání provázané s trhem práce
Cílenou podporou středního a především učňovského školství lze reagovat na potřeby trhu práce.
Cílem je podpora kvalifikace pracovní síly.
OPATŘENÍ 2.2.A: PODPORA STŘEDNÍHO A UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEHO PROVÁZÁNÍ NA TRH PRÁCE
Střední a učňovské školství se v kontextu celé ČR potýká s nedostatečnou provázaností a reflexí potřeb
trhu práce. Opatření je zaměřeno na podporu takových oborů, které najdou uplatnění v místních
ekonomických subjektech a přispějí tak ke zvýšení zaměstnanosti a celkovému pozvednutí
hospodářské úrovně regionu.
OPATŘENÍ 2.2.B: ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE MÍSTNÍ PRACOVNÍ SÍLY
Kvalifikovaná pracovní síla pracuje efektivněji, zvyšuje konkurenceschopnost ekonomického subjektu,
případně zvyšuje šanci pro svoji zaměstnatelnost. Opatření je zaměřeno především na podporu
celoživotního vzdělávání, pořádání kurzů a školení, vzdělávání pracovníků v rámci firem a institucí,
případně realizaci rekvalifikačních kurzů.

Prioritní oblast: SOCIÁLNÍ SFÉRA
1.1.3. Strategický cíl 3: Pečující region
Specifický cíl 3.1: Sociálně stabilní region
Cílem je začleňovat problematické komunity, bezpečnost regionu a celková sociální stabilita.
OPATŘENÍ 3.1.A: PROGRAMY ŘEŠENÍ SITUACE SOCIÁLNĚ PROBLEMATICKÝCH KOMUNIT
Existence a především další rozšiřování počtu a rozsahu sociálně vyloučených komunit je v regionu
trvalou hrozbou. Opatření je zaměřeno na prevenci, případně eliminaci těchto negativních jevů pomocí
účinných podpůrných, vzdělávacích a v krajním případě i represivních metod a programů s důrazem na
jejich účinnost, dlouhodobou efektivitu a lidskou důstojnost.
OPATŘENÍ 3.1.B: PODPORA SPORTU A ZLEPŠENÍ ZÁZEMÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY
Sport a pohybové aktivity zlepšují zdravotní stav lidí, čímž přispívají k jejich kvalitnějšímu životu,
spokojenosti, nižším nákladům na zdravotní péči a ve výsledku i vyšší ekonomické výkonnosti. Opatření
je zaměřeno na budování, rekonstrukci či údržbu zázemí pro realizaci pohybových aktivit, úpravu
nových prostor, zvyšování jejich bezpečnosti apod. Rovněž je zaměřeno na podporu podnikatelů,
sportovních klubů a dalších spolků, které se touto činností zabývají.
OPATŘENÍ 3.1.C: ZLEPŠENÍ CIVILNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY MAJETKU
Civilní bezpečnost je nezbytná pro spokojenost místních obyvatel. Opatření je zaměřeno na podporu
činnosti bezpečnostních složek (policie, hasiči), dobrou komunikaci a spolupráci mezi těmito složkami
a dalšími subjekty, vytváření dobré image těchto složek, budování preventivních opatření spočívajících
například v instalaci kamerových systémů na potenciálně problematických místech apod.

Specifický cíl 3.2: Kvalitní a dostupné veřejné služby
Cílem je zachování kvalitních služeb pro širokou veřejnost. Udržovat a dále rozvíjet sociální a zdravotní
služby. Zvyšovat kvalitní předškolní a základní vzdělání.
OPATŘENÍ 3.2.A: ZLEPŠENÍ LOKÁLNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Opatření je zaměřeno na udržení adekvátní nabídky zdravotních služeb v obcích, kdy je zejména pro
seniory či znevýhodněné skupiny obyvatel problematické jejich dosažení, jestliže se nacházejí ve
vzdálenějších sídlech problematicky dostupných veřejnou dopravou.
OPATŘENÍ 3.2.B: ZVÝŠENÍ KVALITY A ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V městských centrech regionu je zapotřebí udržet dostatečnou nabídku zdravotních služeb –
především specializovaných, pro něž jsou tato města spádová. Pro poskytování kvalitních zdravotních
služeb je zapotřebí odpovídající zázemí ve vyhovujících a snadno dostupných budovách. Opatření je
rovněž zaměřeno na vstřícný a motivující přístup k lékařům a zdravotnickému personálu ze strany
institucí tak, aby nedocházelo k jejich odchodům mimo region.

OPATŘENÍ 3.2.C: ZLEPŠENÍ LOKÁLNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Opatření je zaměřeno na budování a modernizaci zázemí pro sociální služby, podporu činnosti institucí
a jednotlivců zabývajících se sociálními službami, podporu dostupnosti sociálních služeb ve
venkovských obcích prostřednictvím terénních pracovníků. Rovněž je toto opatření zaměřeno na
vzdělávání pracovníků institucí, které poskytují či zprostředkovávají sociální služby, na zpracování
kvalitních plánů a koncepcí poskytování sociálních služeb apod.
OPATŘENÍ 3.2.D: UDRŽENÍ A ZKVALITNĚNÍ SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Fungující síť mateřských a základních škol je velmi důležitým faktorem pro udržení ekonomicky
aktivních obyvatel v malých obcích. Na venkově je mnohdy tato situace problematická, především
z finančních důvodů. Nedostupnost těchto institucí v místě bydliště komplikuje rodinám s dětmi
mnohdy situaci natolik, že se rozhodnou odejít ze svého stávajícího bydliště, čímž dále zhoršují
demografickou situaci obce, což má dalekosáhlý dopad na celou komunitu.
OPATŘENÍ 3.2.E: UDRŽENÍ SÍTĚ POŠT
Přítomnost pošty je dalším významným faktorem fungování celé obce a spokojenosti jejích obyvatel.
V současné době dochází v České republice v rámci optimalizace finančních nákladů k rušení pošt
v malých obcích. Opatření je zaměřeno na podporu fungování pošty v obci, kdy může její fungování
zčásti financovat například samotná obec.

6.5.2 Strategický cíl 4: Atraktivní region
Specifický cíl 4.1: Kvalitní a dostupné bydlení
Cílem je zachování a regenerace stávajícího bytového fondu s vybudováním bydlení pro občany
v momentální sociální tísni a podpora mladých rodin formou startovacích bytů.
OPATŘENÍ 4.1.A: REGENERACE BYTOVÉHO FONDU
Zastaralý bytový fond vede ke snížení komfortu bydlení, zvyšování nákladů na bydlení a tím
i k nespokojenosti obyvatel. Opatření je zaměřeno na efektivní postup veřejné správy za účelem
modernizace bytového fondu, budování nových bytů, zlepšení infrastruktury napojené na bytové
domy, spolupráci s investory, případně získání dotací na tyto aktivity.
OPATŘENÍ 4.1.B: BUDOVÁNÍ NÍZKONÁKLADOVÉHO BYDLENÍ
Možnost nízkonákladového bydlení může pomoci zlepšit sociální situaci v obcích tím, že napomůže
udržet v regionu mladé perspektivní obyvatele, případně zmenší jejich dluhovou zátěž a zlepší tak jejich
ekonomickou situaci. Rovněž znevýhodněné skupiny obyvatel mohou významně zlepšit svoji životní
situaci prostřednictvím nízkonákladového bydlení. Opatření je zaměřeno na budování
nízkonákladových, sociálních a startovacích bytů, případně získání fin. prostředků na jejich realizaci.

Specifický cíl 4.2: Vysoká společenská aktivita
Cílem je vysoká společenská aktivita občanů a to podporou neziskových organizací a budováním
kapacit pro volnočasové aktivity.
OPATŘENÍ 4.2.A: PROFESIONALIZACE A ÚZKÁ SPOLUPRÁCE NNO V REGIONU
Nestátní neziskové organizace jsou velmi významným místním aktérem přispívajícím ke zlepšení kvality
života obyvatel, ať už se jedná o NNO poskytující sociální služby, různé zájmové spolky, organizace
zaměřené na volnočasové aktivity a podobně. Jejich spolupráce a možnost profesionalizace významně
posiluje jejich akceschopnost a potenciál pro získání finančních prostředků pro další činnost. Opatření
je zaměřeno na spolupráci veřejné správy a NNO, vzdělávání pracovníků NNO, finanční podporu NNO,
hledání synergických aktivit jednotlivých NNO apod.
OPATŘENÍ 4.2.B: PODPORA KULTURNÍHO DĚNÍ A VYTVÁŘENÍ POVĚDOMÍ O MÍSTNÍ IDENTITĚ
Místní kultura je důležitá pro rozvoj sociálních vztahů, snižování bariér v komunikaci mezi obyvateli,
zvyšování pocitu sounáležitosti se sídlem či regionem, zvyšování vzdělanosti obyvatel, rovněž i pro
prevenci vůči sociálně patologickým jevům. Opatření je zaměřeno na podporu pořádání kulturních akcí
různého charakteru, podporu institucí, které tyto akce realizují, zlepšování zázemí pro tyto aktivity,
marketing a informovanost o kulturním dění, spolupráci mezi kulturními institucemi apod.
OPATŘENÍ 4.2.C: BUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO RODINU, VOLNÝ ČAS A SPOLKOVOU ČINNOST
Zde platí stejné principy jako u výše zmíněných opatření s důrazem na konkrétní podporu komunitního
a rodinného života obyvatel. Opatření je zaměřeno především na budování, rekonstrukci či technické
vybavení prostor pro realizaci těchto aktivit, případně na shánění podkladů pro vytváření programu
práce institucí zajišťujících tyto služby.

Prioritní oblast: INFRASTRUKTURA
1.1.4. Strategický cíl 5:Dostupný a udržitelný region
Specifický cíl 5.1: Vysoká úroveň dopravy
Důležitým cílem je region s vysokou a dostupnou dopravou. Cíl bude naplňován výstavbou nových
cyklostezek, stezek pro pěší, budováním prvků pro bezpečnost a dalšími doprovodnými aktivitami.
OPATŘENÍ 5.1.A: REKONSTRUKCE SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY
Silniční infrastruktura, přestože je v České republice trvale podfinancovaná, je naprosto zásadním
pilířem rozvoje každého regionu. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech technický stav silnic
v Královéhradeckém kraji trvale zhoršuje (značná část silnic v havarijním stavu - území MAS Společná
CIDLINA nevyjímaje), je zapotřebí vytrvale usilovat o nápravu tohoto stavu, přestože jsou v přímé
kompetenci lokálních aktérů pouze místní komunikace.

OPATŘENÍ 5.1.B: BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK A INFRASTRUKTURY PRO CHODCE
Cyklistika je ekologicky šetrný a levný způsob dopravy s pozitivním dopadem na zdravotní stav
obyvatel. V současné době není dostatečně řešeno oddělení motorizované dopravy od cyklistů, což
ohrožuje bezpečnost cyklistů a vede také k nezájmu o tento způsob dopravy ve prospěch dopravy jiné,
tedy včetně individuální automobilové. Zároveň jsou cyklostezky součástí turistické nabídky regionu a
kladným způsobem přispívají k rozvoji cestovního ruchu se všemi dalšími pozitivními dopady do území.
Opatření je proto zaměřeno na budování cyklostezek, získávání finančních prostředků na tyto akce,
propojování sítí cyklostezek. Do tohoto opatření spadá i rozvoj infrastruktury pro pěší, jedná se
například o opravu chodníků, propojení stezek pro pěší a cyklostezek a další projekty na podporu
nemotorizované dopravy a zvyšování bezpečnosti chodů a cyklistů.
OPATŘENÍ 5.1.C: ROZŠÍŘENÍ, UDRŽENÍ A ZKVALITNĚNÍ SÍTĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY
Veřejná doprava hraje klíčovou roli pro dojížďku místních obyvatel do zaměstnání, do škol či za
službami. V současné době je značná část veřejné dopravy nerentabilní a musí být dotována. Opatření
je zaměřeno na udržení současné dostupnosti veřejné dopravy, minimalizaci nákladů, podporu
ekologicky šetrné dopravy, modernizaci, případně zvyšování komfortu veřejné dopravy.
OPATŘENÍ 5.1.D: BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE PARKOVACÍCH KAPACIT
Vhodně situované parkovací kapacity významným způsobem odlehčí lokalitám, které nejsou pro
parkování vhodné, což vede k nejrůznějším kolizím s veřejným zájmem, degradaci kultury prostředí,
nespokojenosti okolních obyvatel a uživatelů veřejných ploch a podobně. Budování parkovacích
kapacit rovněž zlepší dostupnost lokalit se službami využívanými místními obyvateli. Opatření je
zaměřeno na vhodnou lokalizaci a budování těchto parkovacích kapacit včetně získávání finančních
prostředků a spolupráce s dotčenými subjekty.

Specifický cíl: 5.2: Kultivovaný veřejný prostor
Cílem je zachovat a regenerovat veřejná prostranství a kulturní památky v regionu.
OPATŘENÍ 5.2.A: REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
Řada venkovských i městských sídel trpí nedostatkem financí a z něho plynoucím nedostatkem péče
o veřejná prostranství, mnohdy se jedná též o dědictví minulého režimu či jiných sociálních změn
v rámci sídla. Opatření je zaměřeno na regeneraci veřejných prostranství, jednotlivých prvků, které
tento prostor spoluutvářejí, zkvalitňují jeho estetickou úroveň, užitnou hodnotu, ale i bezpečnost.
Opatření také podporuje zejména obnovení krajinného propojení sídel společně s jejich biologickou
rozmanitostí, jak v rovině flory, tak fauny. Realizace musí podporovat přirozené procesy vnitřní krajiny
sídla. Do opatření spadá i pořizování mobiliáře a průběžná péče o veřejné prostranství.
OPATŘENÍ 5.2.B: REKONSTRUKCE SAKRÁLNÍCH A KULTURNĚ HISTORICKÝCH PAMÁTEK
V regionu se nachází velké množství převážně drobných památek, které připomínají historii,
spoluutvářejí charakter sídel a krajiny a vytvářejí pozitivní image regionu. Vzhledem k velké nákladnosti
a z mnoha hledisek problematické údržbě těchto památek je opatření zaměřeno na získávání
prostředků a vzájemnou spolupráci zainteresovaných subjektů i jednotlivců do vytrvalé péče o
památky na území v regionu.

Specifický cíl 5.3: Kvalitní životní prostředí
Cílem je dosáhnout různými opatřeními kvalitního a udržitelného životního prostředí. V rámci tohoto
cíle bude podporována i realizace společných zařízení navržených v Plánech společných zařízení
a schválených v rámci komplexních a jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních
územích obcí.
OPATŘENÍ 5.3.A: REGENERACE BROWNFIELDS
Existence brownfields je prakticky všudypřítomným problémem. Opatření je zaměřeno na regeneraci
a následné vhodné využití brownfields na území regionu s důrazem na jejich upřednostnění před
záborem zelených či jiných nedotčených ploch. Regenerace brownfields přispěje rovněž ke kultivaci
prostředí obcí a v některých případech zajistí též eliminaci případných lokálních ekologických rizik.
OPATŘENÍ 5.3.B: ELIMINACE ČERNÝCH SKLÁDEK
Opatření je zaměřeno na opatření proti vzniku černých skládek prostřednictvím vhodných opatření,
případně likvidaci skládek stávajících.
OPATŘENÍ 5.3.C: ELIMINACE STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ
Opatření je zaměřeno na získání prostředků a všeobecnou podporu likvidace starých ekologických
zátěží vzniklých v areálech a lokalitách s dřívější nešetrnou zemědělskou či průmyslovou výrobou.
OPATŘENÍ 5.3.D: ZLEPŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH
Opatření je zaměřeno na zajištění dostupnosti kapacit pro sběr tříděného odpadu, budování
a modernizaci sběrných dvorů a šetrnou likvidaci odpadů.
OPATŘENÍ 5.3.E: BUDOVÁNÍ NAPOJENÍ NA KANALIZACI A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Napojení na kanalizaci a ČOV v regionu zatím není úplné. Opatření je zaměřeno na napojení objektů
na kanalizaci především v menších a méně dostupných obcích a lokalitách. Může se jednat rovněž
o budování lokálních či domácích čističek odpadní vody v místech, kde není reálné napojení na
centrální sítě. V rámci opatření bude vyvíjena snaha veřejné správy a regionálních aktérů o zajištění
finančních prostředků pro tyto nákladné akce.
OPATŘENÍ 5.3.F: REKULTIVACE VYTĚŽENÝCH LOŽISEK PÍSKU
Vytěžená ložiska písku zakládají potenciál především pro rekreační využití s možným rozvojem další
turistické či volnočasové infrastruktury. Opatření je zaměřeno na podporu těchto aktivit.
OPATŘENÍ 5.3.G: ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V rámci opatření budou vznikat různé programy, osvětové materiály či dílčí akce pro podporu
environmentální osvěty mezi všemi vrstvami obyvatelstva týkající se např. třídění odpadů, hospodaření
s energiemi či nakládáním s veřejnou zelení. Součástí opatření jsou též programy pro žáky a studenty
škol zaměřené jak teoreticky, tak i prakticky s doprovodnými aktivity v terénu apod.

OPATŘENÍ 5.3.H: ZAVÁDĚNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Opatření je zaměřeno na energetické úspory jak v hospodářské činnosti, tak ve sféře bydlení. Jedná se
o zavádění energeticky šetrnějších metod, úspornějších technologií, moderních úsporných systémů
vytápění a v neposlední řadě i zateplování veřejných i soukromých budov s využitím dotačních
prostředků i vlastních zdrojů. Realizace opatření povede jak ke snížení nákladů na ekonomickou
činnost, veřejnou správu či bydlení, tak k postupnému globálnímu i lokálnímu zlepšování životního
prostředí.
OPATŘENÍ 5.3.I: OCHRANA PŘÍRODY A REGENERACE KRAJINNÝCH PRVKŮ
Zachování přírodního dědictví, zdravého, funkčního a esteticky hodnotného životního prostředí je
jednou ze současných civilizačních priorit s dopadem do všech sfér existence společnosti. Opatření je
zaměřeno na ochranu, šetrné zásahy, regeneraci a kultivaci přírodních prvků regionu, zlepšování
životního prostředí, jeho využití pro rekreaci obyvatel i jeho zachování pro budoucí generace. Dále je
opatření zaměřeno na protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako například protierozní
meze, průlehy, zasakovací pásy, zatravnění apod. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí,
zvýšení ekologické stability, jako jsou např. místní ÚSES, doplnění, případně odstranění zeleně, terénní
úpravy.
OPATŘENÍ 5.3.J: ZVYŠOVÁNÍ RETENCE VODY V ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Klimatická rizika ve spojitosti a charakterem terénu v regionu, regulací řek a situací sídel jsou
v současné době značná, jak je popsáno i v analytické části strategie. Opatření je zaměřeno na
budování všech účinných modelů protipovodňových opatření (hráze, poldery aj.), vodohospodářská
opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod (nádrže, rybníky, odvodnění aj.) a zamezení
rizikových investičních akcí v lokalitách ohrožených povodněmi, případně i k modernizaci a efektivizaci
varovných systémů.

Koincidenční matice
Tabulka č. 2: Koincidenční matice – vazba silných stránek ze SWOT analýzy na opatření strategie
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Dostatečné napojení obcí na plyn a vodovod

Dobrá nabídka pozemků pro bydlení

Kvalitní zdroje pitné vody

Dobré zkušenosti MAS s čerpáním dotačních
fondů
Dostatečná síť mateřských a základních škol

Pozitivní hodnocení MAS v rámci ČR

Vysoká aktivita místních spolků, podpora ze
strany obcí
Vysoká hustota silniční sítě a dobré napojení
na páteřní silniční a železniční komunikace
Existence připravených průmyslových zón

Opatření 1.1.A: Podpora strategických investic
Opatření 1.1.B: Podpora vyspělých technologií a inovativního
podnikání
Opatření 1.1.C: Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
Opatření 1.1.D: Tvorba produktů cestovního ruchu
Opatření 1.2.A: Zvyšování ekonomické výkonnosti
zemědělských a lesnických podniků
Opatření 1.2.B: Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a
lesnictví
Opatření 2.1.A: Koordinace činností v oblastech společného
zájmu
Opatření 2.1.B: Podpora činnosti MAS
Opatření 2.1.C: Otevřená a efektivní veřejná správa
Opatření 2.2.A: Podpora středního a učňovského školství a
jeho provázání na trh práce
Opatření 2.2.B: Zvyšování kvalifikace místní pracovní síly
Opatření 3.1.A: Programy řešení situace sociálně
problematických komunit
Opatření 3.1.B: Podpora sportu a zlepšení zázemí pro
pohybové aktivity
Opatření 3.1.C: Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany
majetku
Opatření 3.2.A: Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních
služeb
Opatření 3.2.B: Zvýšení kvality a rozšíření spektra
zdravotních služeb
Opatření 3.2.C: Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb
Opatření 3.2.D: Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a
základních škol
Opatření 3.2.E: Udržení sítě pošt
Opatření 4.1.A: Regenerace bytového fondu
Opatření 4.1.B: Budování nízkonákladového bydlení
Opatření 4.2.A: Profesionalizace a úzká spolupráce NNO
v regionu

Příznivé podmínky pro zemědělství

KOINCIDENČNÍ MATICE - VAZBA OPATŘENÍ NA SWOT
ANALÝZU A STRATEGICKÁ TÉMATA;
↙ - opatření určené přímo k řešení dané problematiky;
++ - zásadní vazba;
+ - synergická vazba;
[nevyplněno] - slabá či žádná vazba

SWOT: Silné stránky

Výhodná poloha regionu v rámci ČR

Opatření
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Opatření 4.2.B: Podpora kulturního dění a vytváření
povědomí o místní identitě
Opatření 4.3.C: Budování zázemí pro rodinu, volný čas a
spolkovou činnost
Opatření 5.1.A: Rekonstrukce silniční infrastruktury
Opatření 5.1.B: Budování cyklostezek a infrastruktury pro
chodce
Opatření 5.1.C: Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veřejné
dopravy
Opatření 5.1.D: Budování a modernizace parkovacích kapacit
Opatření 5.2.A: Regenerace veřejných prostranství ve
městech a obcích
Opatření 5.2.B: Rekonstrukce sakrálních a kulturně
historických památek
Opatření 5.3.A: Regenerace brownfields
Opatření 5.3.B: Eliminace černých skládek
Opatření 5.3.C: Eliminace starých ekologických zátěží
Opatření 5.3.D: Zlepšení odpadového hospodářství v obcích
Opatření 5.3.E: Budování napojení na kanalizaci a čistírny
odpadních vod
Opatření 5.3.F: Rekultivace vytěžených ložisek písku
Opatření 5.3.G: Environmentální vzdělávání
Opatření 5.3.H: Zavádění energetických úspor
Opatření 5.3.I: Ochrana přírody a regenerace krajinných
prvků
Opatření 3.3.J: Zvyšování retence vody v území a
protipovodňová opatření
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Tabulka č. 3: Koincidenční matice – vazba slabých stránek ze SWOT analýzy na opatření strategie
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+
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+ +

Špatná dostupnost zdravotnické péče

++
++
++
++

Nevyhovující technický stav regionálních silnic a místních
komunikací
Starý bytový fond a existence nevyužívaných objektů
Existence černých skládek a ekologických zátěží

Turisticky méně atraktivní území

Opatření 1.1.A: Podpora strategických investic
Opatření 1.1.B: Podpora vyspělých technologií a inovativního podnikání
Opatření 1.1.C: Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
Opatření 1.1.D: Tvorba produktů cestovního ruchu

Vysoká míra nezaměstnanosti a nedostatek pracovních
příležitostí
Nedostatečné napojení na kanalizaci a ČOV

KOINCIDENČNÍ MATICE - VAZBA OPATŘENÍ NA SWOT ANALÝZU A
STRATEGICKÁ TÉMATA;
↙ - opatření určené přímo k řešení dané problematiky;
++ - zásadní vazba;
+ - synergická vazba;
[nevyplněno] - slabá či žádná vazba

SWOT: Slabé stránky

Nepříznivá demografická struktura
Existence sociálně problematické romské komunity
Nepříznivá struktura vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly

Opatření

Opatření 1.2.A: Zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských a lesnických
podniků
Opatření 1.2.B: Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a lesnictví
Opatření 2.1.A: Koordinace činností v oblastech společného zájmu
+
Opatření 2.1.B: Podpora činnosti MAS
+
Opatření 2.1.C: Otevřená a efektivní veřejná správa
+
Opatření 2.2.A: Podpora středního a učňovského školství a jeho provázání na +
trh práce
+
+
Opatření 2.2.B: Zvyšování kvalifikace místní pracovní síly
+
+
Opatření 3.1.A: Programy řešení situace sociálně problematických komunit
+
Opatření 3.1.B: Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové aktivity
+
Opatření 3.1.C: Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku
+
Opatření 3.2.A: Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb
+
+
Opatření 3.2.B: Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdravotních služeb
+
+
Opatření 3.2.C: Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb
+
+
Opatření 3.2.D: Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a základních škol
+
Opatření 3.2.E: Udržení sítě pošt
+
Opatření 4.1.A: Regenerace bytového fondu
+
+
Opatření 4.1.B: Budování nízkonákladového bydlení
+
Opatření 4.2.A: Profesionalizace a úzká spolupráce NNO v regionu
Opatření 4.2.B: Podpora kulturního dění a vytváření povědomí o místní identitě
Opatření 4.3.C: Budování zázemí pro rodinu, volný čas a spolkovou činnost
Opatření 5.1.A: Rekonstrukce silniční infrastruktury
Opatření 5.1.B: Budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce
Opatření 5.1.C: Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veřejné dopravy
Opatření 5.1.D: Budování a modernizace parkovacích kapacit
Opatření 5.2.A: Regenerace veřejných prostranství ve městech a obcích
Opatření 5.2.B: Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických památek
Opatření 5.3.A: Regenerace brownfields
Opatření 5.3.B: Eliminace černých skládek
Opatření 5.3.C: Eliminace starých ekologických zátěží
Opatření 5.3.D: Zlepšení odpadového hospodářství v obcích
Opatření 5.3.E: Budování napojení na kanalizaci a čistírny odpadních vod
Opatření 5.3.F: Rekultivace vytěžených ložisek písku
Opatření 5.3.G: Environmentální vzdělávání
Opatření 5.3.H: Zavádění energetických úspor
Opatření 5.3.I: Ochrana přírody a regenerace krajinných prvků
Opatření 5.3.J: Zvyšování retence vody v území a protipovodňová opatření

+

++

+

++

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

++

++

+

↙

++

↙

+

+

++
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+ +
+ +
+ +

+
+
+

+

+

+

+

↙
++
+
+

+

++

↙

+

+

+
+

+
+
+ +
+ +
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
++
+

+

+ +

++

+

++

+
↙
++
+
+
++

+

+
↙
++
+

+

+
++

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
↙
+ ↙
++
+
+
+
+
++
+
+
+
+ +

Tabulka č. 4: Koincidenční matice – vazba příležitostí ze SWOT analýzy na opatření strategie
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↙
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+

+
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Vzájemná integrace činností a sjednocení priorit jednotlivých obcí, NNO …

+

Vhodné podmínky pro rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství

++

Vhodná podpora zemědělství z centrální úrovně - důležitý faktor v péči o krajinu

Zlepšení informovanosti a osvěty v oblasti nakládání s odpady …

Dostupnost prostředků pro dobudování kanalizací a ČOV v obcích

Vhodné podmínky pro profesionalizaci vedení nestátních neziskových organizací

Dostupnost technologií a realizátorů vhodné rekultivace vytěžených ložisek písku

Možnost napojení na nadregionální síť a další rozvoj cyklostezek

+

Efektivnější řešení společných problémů obcí v širším regionu, koordinace činností …

++

Zlepšení marketingové prezentace širšího regionu

Vhodné podmínky pro vybudování nízkonákladového bydlení

+

Zájem investorů o podnikání a služby v blízkosti dálnice D11

Opatření 1.1.A: Podpora strategických
investic
Opatření 1.1.B: Podpora vyspělých
technologií a inovativního podnikání
Opatření 1.1.C: Podpora podnikatelů a
sociálního podnikání
Opatření 1.1.D: Tvorba produktů
cestovního ruchu
Opatření 1.2.A: Zvyšování ekonomické
výkonnosti zemědělských a lesnických
podniků
Opatření 1.2.B: Podpora krajinotvorné
funkce zemědělství a lesnictví
Opatření 2.1.A: Koordinace činností v
oblastech společného zájmu
Opatření 2.1.B: Podpora činnosti MAS
Opatření 2.1.C: Otevřená a efektivní
veřejná správa
Opatření 2.2.A: Podpora středního a
učňovského školství a jeho provázání na
trh práce
Opatření 2.2.B: Zvyšování kvalifikace
místní pracovní síly
Opatření 3.1.A: Programy řešení situace
sociálně problematických komunit

Zvýšení odbornosti pracovní síly v rámci širšího regionu

Zájem turistů o region

KOINCIDENČNÍ MATICE - VAZBA
OPATŘENÍ NA SWOT ANALÝZU A
STRATEGICKÁ TÉMATA;
↙ - opatření určené přímo k řešení dané
problematiky;
++ - zásadní vazba;
+ - synergická vazba;
[nevyplněno] - slabá či žádná vazba

Vhodné podmínky pro zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských podniků

SWOT: Příležitosti

Dostatečný zájem o spektrum a kapacity středního a učňovského školství

Opatření

+

+

+
+

Opatření 3.1.B: Podpora sportu a zlepšení
zázemí pro pohybové aktivity
Opatření
3.1.C:
Zlepšení
civilní
bezpečnosti a ochrany majetku
Opatření
3.2.A:
Zlepšení
lokální
dostupnosti zdravotních služeb
Opatření 3.2.B: Zvýšení kvality a rozšíření
spektra zdravotních služeb
Opatření
3.2.C:
Zlepšení
lokální
dostupnosti sociálních služeb
Opatření 3.2.D: Udržení a zkvalitnění sítě
mateřských a základních škol
Opatření 3.2.E: Udržení sítě pošt
Opatření 4.1.A: Regenerace bytového
fondu
Opatření
4.1.B:
Budování
nízkonákladového bydlení
Opatření 4.2.A: Profesionalizace a úzká
spolupráce NNO v regionu
Opatření 4.2.B: Podpora kulturního dění a
vytváření povědomí o místní identitě
Opatření 4.3.C: Budování zázemí pro
rodinu, volný čas a spolkovou činnost
Opatření 5.1.A: Rekonstrukce silniční
infrastruktury
Opatření 5.1.B: Budování cyklostezek a
infrastruktury pro chodce
Opatření 5.1.C: Rozšíření, udržení a
zkvalitnění sítě veřejné dopravy
Opatření 5.1.D: Budování a modernizace
parkovacích kapacit
Opatření 5.2.A: Regenerace veřejných
prostranství ve městech a obcích
Opatření 5.2.B: Rekonstrukce sakrálních a
kulturně historických památek
Opatření 5.3.A: Regenerace brownfields
Opatření 5.3.B: Eliminace černých skládek
Opatření 5.3.C: Eliminace starých
ekologických zátěží
Opatření 5.3.D: Zlepšení odpadového
hospodářství v obcích
Opatření 5.3.E: Budování napojení na
kanalizaci a čistírny odpadních vod
Opatření 5.3.F: Rekultivace vytěžených
ložisek písku
Opatření
5.3.G:
Environmentální
vzdělávání
Opatření 5.3.H: Zavádění energetických
úspor
Opatření 5.3.I: Ochrana přírody a
regenerace krajinných prvků
Opatření 5.3.J: Zvyšování retence vody v
území a protipovodňová opatření
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Tabulka č. 5: Koincidenční matice – vazba hrozeb ze SWOT analýzy na opatření strategie
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+

+

+
+

+
+

+
+

+

++

+

++

++

Odchod fungujících firem do jiných regionů

+

Rizika povodní a záplav v povodí Cidliny

+

Problémy spojené s financováním zdravotnických a sociálních služeb

++
+

Kolize intenzivní zemědělské výroby s veřejnými i soukromými zájmy

+
+

Rychlé vylidňování nejmenších obcí v širším regionu

Úpadek občanské vybavenosti a služeb na venkově

Opatření 1.1.A: Podpora strategických investic
Opatření 1.1.B: Podpora vyspělých technologií a inovativního
podnikání
Opatření 1.1.C: Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
Opatření 1.1.D: Tvorba produktů cestovního ruchu
Opatření
1.2.A:
Zvyšování
ekonomické
výkonnosti
zemědělských a lesnických podniků
Opatření 1.2.B: Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a
lesnictví
Opatření 2.1.A: Koordinace činností v oblastech společného
zájmu
Opatření 2.1.B: Podpora činnosti MAS
Opatření 2.1. C: Otevřená a efektivní veřejná správa
Opatření 2.2.A: Podpora středního a učňovského školství a jeho
provázání na trh práce
Opatření 2.2.B: Zvyšování kvalifikace místní pracovní síly
Opatření 3.1.A: Programy řešení situace sociálně
problematických komunit
Opatření 3.1.B: Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové
aktivity
Opatření 3.1.C: Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku
Opatření 3.2.A: Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb
Opatření 3.2.B: Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdravotních
služeb
Opatření 3.2.C: Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb
Opatření 3.2.D: Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a
základních škol

Pokračování poklesu počtu obyvatel širšího regionu

KOINCIDENČNÍ MATICE - VAZBA OPATŘENÍ NA SWOT ANALÝZU
A STRATEGICKÁ TÉMATA;
↙ - opatření určené přímo k řešení dané problematiky;
++ - zásadní vazba;
+ - synergická vazba;
[nevyplněno] - slabá či žádná vazba

Zhoršení dopravní dostupnosti menších obcí v kraji veřejnou dopravou

SWOT: Hrozby

Podmínky neumožňující další existenci venkovských škol

Opatření
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Opatření 3.2.E: Udržení sítě pošt
Opatření 4.1.A: Regenerace bytového fondu
Opatření 4.1.B: Budování nízkonákladového bydlení
Opatření 4.2.A: Profesionalizace a úzká spolupráce NNO
v regionu
Opatření 4.2.B: Podpora kulturního dění a vytváření povědomí
o místní identitě
Opatření 4.3.C: Budování zázemí pro rodinu, volný čas a
spolkovou činnost
Opatření 5.1.A: Rekonstrukce silniční infrastruktury
Opatření 5.1.B: Budování cyklostezek a infrastruktury pro
chodce
Opatření 5.1.C: Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veřejné
dopravy
Opatření 5.1.D: Budování a modernizace parkovacích kapacit
Opatření 5.2.A: Regenerace veřejných prostranství ve městech
a obcích
Opatření 5.2.B: Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických
památek
Opatření 5.3.A: Regenerace brownfields
Opatření 5.3.B: Eliminace černých skládek
Opatření 5.3.C: Eliminace starých ekologických zátěží
Opatření 5.3.D: Zlepšení odpadového hospodářství v obcích
Opatření 5.3.E: Budování napojení na kanalizaci a čistírny
odpadních vod
Opatření 5.3.F: Rekultivace vytěžených ložisek písku
Opatření 5.3.G: Environmentální vzdělávání
Opatření 5.3.H: Zavádění energetických úspor
Opatření 5.3.I: Ochrana přírody a regenerace krajinných prvků
Opatření 5.3.J: Zvyšování retence vody v území a
protipovodňová opatření

+
+

↙
++

++
++

+

+

+

+

+

++

++

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

↙

+

++

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

++

+

+
+

+

+
↙

Tabulka č. 6: Koincidenční matice – vazba strategických témat pracovní skupiny na opatření strategie

Zázemí pro rodiny a spolkovou činnost
+

++

+

+

Péče o seniory (stacionáře)

Rozvoj a údržba sportovišť a kulturních zařízení

+

+

+

+

++

++

+

++
Opatření 1.1.D: Tvorba produktů cestovního ruchu
Opatření 1.2.A: Zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských a
lesnických podniků

+

+

++

+

+

++

++

++

Opatření 1.1.B: Podpora vyspělých technologií a inovativního podnikání

Opatření 1.2.B: Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a lesnictví

+

+

Opatření 1.1.A: Podpora strategických investic
Opatření 1.1.C: Podpora podnikatelů a sociálního podnikání

Drobné památky a sakrální stavby

Místní komunikace a silnice II./III. tř.

Agroturistika

Regionální produkty

Retence, dešťová kanalizace (vč. volné krajiny - poldery, nádrže apod.)

Regionální hromadná doprava
Protipovodňová opatření (včetně lokálních)

KOINCIDENČNÍ MATICE - VAZBA OPATŘENÍ NA SWOT ANALÝZU A
STRATEGICKÁ TÉMATA;
↙ - opatření určené přímo k řešení dané problematiky;
++ - zásadní vazba;
+ - synergická vazba;
[nevyplněno] - slabá či žádná vazba

Strategická témata pracovní skupiny

Napojení na systém cyklostezek

Opatření

+

+

+

Opatření 2.1.A: Koordinace činností v oblastech společného zájmu

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Opatření 2.1.B: Podpora činnosti MAS

+

+ +

+

++

+

+

+

+

+

+

Opatření 2.1.C: Otevřená a efektivní veřejná správa
Opatření 2.2.A: Podpora středního a učňovského školství a jeho provázání
na trh práce

+

+ +

+

+

+

+

++ ++

+

+

+

+

↙

↙

+
+

Opatření 2.2.B: Zvyšování kvalifikace místní pracovní síly
Opatření 3.1.A: Programy řešení situace sociálně problematických komunit
Opatření 3.1.B: Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové aktivity

+

+

Opatření 3.1.C: Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku
Opatření 3.2.A: Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb

+

+
+

Opatření 3.2.B: Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdravotních služeb
Opatření 3.2.C: Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb

+

Opatření 3.2.D: Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a základních škol

+

Opatření 3.2.E: Udržení sítě pošt

+

↙

+

Opatření 4.1.A: Regenerace bytového fondu
Opatření 4.1.B: Budování nízkonákladového bydlení
Opatření 4.2.A: Profesionalizace a úzká spolupráce NNO v regionu
Opatření 4.2.B: Podpora kulturního dění a vytváření povědomí o místní
identitě

+
+

++ ++ ++

++ ++ ++

Opatření 4.3.C: Budování zázemí pro rodinu, volný čas a spolkovou činnost

+
+ +

Opatření 5.1.A: Rekonstrukce silniční infrastruktury
Opatření 5.1.B: Budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce

↙

+ +

Opatření 5.1.C: Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veřejné dopravy

+

↙

+

++ ++

+

++ ++

++
+

+

Opatření 5.1.D: Budování a modernizace parkovacích kapacit

+
↙

+

Opatření 5.2.A: Regenerace veřejných prostranství ve městech a obcích

++

+

Opatření 5.2.B: Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických památek

+

+

+

↙

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Opatření 5.3.A: Regenerace brownfields

+

++

Opatření 5.3.B: Eliminace černých skládek
+

Opatření 5.3.C: Eliminace starých ekologických zátěží
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Nástroje plnění strategie
Specifický cil

1.1: Silná ekonomika a rozvinutý trh práce

Opatření






1.1.A Podpora strategických investic
1.1.B Podpora vyspělých technologií a inovativního podnikání
1.1.C Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
1.1.D Tvorba produktů cestovního ruchu

Zdroje financování







OPPIK
Národní a místní zdroje
Rámcový program PRV, Opatření Podpora podnikatelů
Rámcový program IROP, Opatření Sociální podnikání
Rámcový program OPZ, Opatření Zaměstnanost

Indikátory




Nová pracovní místa - 10
Počet nových sociálních podniků - 5

Specifický cil

1.2: Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví

Opatření




1.2.A Zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských a lesnických
podniků
1.2.B Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a lesnictví

Zdroje financování





PRV
Národní a místní zdroje
Rámcový program PRV, Opatření:
Konkurenceschopné zemědělství
Konkurenceschopné lesnictví
Environmentální funkce lesa

Indikátory





Nová pracovní místa – 5
Počet podpořených podniků – 5
Počet podpořených akcí - 5

Specifický cil

2.1: Fungující veřejná správa a regionální partnerství

Opatření





2.1.A Koordinace činností v oblastech společného zájmu
2.1.B Podpora činnosti MAS
2.1.C Otevřená a efektivní veřejná správa

Zdroje financování





IROP, OPZ
Národní a místní zdroje
Rámcový program PRV, Opatření Spolupráce MAS

Indikátory



Počet realizovaných projektů – 5

Specifický cil

2.2: Vzdělávání provázané s trhem práce

Opatření




2.2.A Podpora středního a učňovského školství a jeho provázání na
trh práce
2.2.B Zvyšování kvalifikace místní pracovní síly

Zdroje financování





OPVVV, IROP
Národní a místní zdroje
Rámcový program IROP, Opatření Investice do kvalitního vzdělávání
Rámcový program OPZ, Opatření Zaměstnanost

Indikátory





Počet projektů – 5
Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 3
Počet účastníků – 50

Specifický cil

3.1: Sociálně stabilní region

Opatření





3.1.A Programy řešení situace sociálně problematických komunit
3.1.B Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové aktivity
3.1.C Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku

Zdroje financování





IROP, OPZ
Národní a místní zdroje
Koordinovaný přístup k SVL

Indikátory



Počet podpořených opatření – 4

Specifický cil

3.2: Kvalitní a dostupné veřejné služby

Opatření







3.2.A Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb
3.2.B Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdravotních služeb
3.2.C Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb
3.2.D Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a základních škol
3.2.E Udržení sítě pošt

Zdroje financování






IROP, OPZ
Národní a místní zdroje
Rámcový program IROP, Opatření Investice do sociálních služeb
Opatření Investice do kvalitního vzdělávání
Rámcový program OPZ, Opatření Sociální služby






Kapacita podpořených služeb – 25
Počet podpořených zázemí pro sociální služby – 6
Počet komunitních center – 4
Počet podpořených vzdělávacích subjektů – 15

Indikátory

Specifický cil

4.1: Kvalitní a dostupné bydlení

Opatření




4.1.A Regenerace bytového fondu
4.1.B Budování nízkonákladového bydlení

Zdroje financování





IROP
Národní a místní zdroje
Rámcový program IROP, Opatření Sociální bydlení

Indikátory



Počet nových bytových jednotek – 20

Specifický cil

Specifický cíl 4.2: Vysoká společenská aktivita

Opatření





4.2.A Profesionalizace a úzká spolupráce NNO v regionu
4.2.B Podpora kulturního dění a vytváření povědomí o místní identitě
4.2.C Budování zázemí pro rodinu, volný čas a spolkovou činnost

Zdroje financování



Národní a místní zdroje

Indikátory



Počet nových a modernizovaných zázemí pro volnočasové aktivity –
5

Specifický cil

Specifický cíl 5.1: Vysoká úroveň dopravy

Opatření






5.1.A Rekonstrukce silniční infrastruktury
5.1.B Budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce
5.1.C Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veřejné dopravy
5.1.D Budování a modernizace parkovacích kapacit

Zdroje financování





IROP, OPD
Národní a místní zdroje
Rámcový program IROP, Opatření Bezpečně do škol a zaměstnání

Indikátory





Počet nových teminálů – 1
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti - 10
Délka nově vybudovaných cyklostezek – 15 km

Specifický cil

Specifický cíl 5.2: Kultivovaný veřejný prostor

Opatření




5.2.A Regenerace veřejných prostranství ve městech a obcích
5.2.B Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických památek

Zdroje financování



Národní a místní zdroje

Indikátory




Počet zrekonstruovaných historických památek – 10
Počet ploch a prvků sídlení zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí15

Specifický cil

Specifický cíl 5.3: Kvalitní životní prostředí

Opatření












5.3.A Regenerace brownfields
5.3.B Eliminace černých skládek
5.3.C Eliminace starých ekologických zátěží
5.3.D Zlepšení odpadového hospodářství v obcích
5.3.E Budování napojení na kanalizaci a čistírny odpadních vod
5.3.F Rekultivace vytěžených ložisek písku
5.3.G Environmentální vzdělávání
5.3.H Zavádění energetických úspor
5.3.I Ochrana přírody a regenerace krajinných prvků
5.3.J Zvyšování retence vody v území a protipovodňových opatření

Zdroje financování




OPŽP
Národní a místní zdroje

Indikátory







Délka nově vybudovaných kanalizací – 40 km
Počet nových ČOV - 4
Počet opatření vedoucích ke snížení energetických úspor -3
Počet účastníků environmentálního vzdělávání – 100
Počet regenerovaných brownfields - 3

Integrační prvky strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2022 navazuje na
předchozí strategii, která byla v rámci regionu implementována v období 2007 – 2013. V tomto
kontextu se strategie snaží dále prohlubovat společné úsilí jednotlivých sektorů (veřejného,
podnikatelského a neziskového). Strategický plán má přírůstkový, inovativní charakter i vzhledem
k prohlubování spolupráce uvnitř území a získávání finančních prostředků na realizaci strategie MAS z
vnějších zdrojů. Teprve v MAS došlo k propojení podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru.
Strategie počítá s rozsáhlou spoluprací zainteresovaných subjektů. Aby se Společná CIDLINA mohla
rozvíjet, je důležité, aby region fungoval jako celek. Je zapotřebí vytvářet širokou platformu pro
vzájemnou komunikaci a spolupráci na úrovni subjektů fungujících v rámci MAS, tzn. firem,
neziskových organizací, obecní samosprávy, ale i veřejnosti. Nesmí však zůstat jen na úrovni
komunikace, je nezbytné pracovat i na společných projektech. Proto jsou v rámci strategie navrženy
aktivity, které podporují integraci regionu.
Jednotlivé klíčové oblasti rozvoje strategie netvoří samostatné tematické potřeby rozvoje regionu, ale
vzájemně provázaný celek. Toto řešení vede ke komplexnímu rozvoji území jako celku ve všech cílových
oblastech při respektování zásad a využití principů LEADER. Postupné a systematické naplňování
stanovených cílů jako vzájemně integrovaného systému přispěje ke zvyšování kvality života v regionu
a k dosažení požadovaného rozvoje venkovského regionu (tvorba pracovních příležitostí na venkově,
dostatečná občanská vybavenost, kvalitní čisté životní prostředí, aktivní komunitní život místních
obyvatel apod.).
Jednotlivé projekty zapadající do strategie budou nastaveny tak, aby jejich výstupy a výsledky byly
dlouhodobě udržitelné nejen z hlediska institucionálního, ale především také finančního. Požadavek
na prokázání udržitelnosti projektu bude zohledněn i při výběru jednotlivých projektů k realizaci.

MAS bude v rámci uskutečňování vlastních projektů zaměřených na vzdělávání napomáhat jednotlivým
aktérům s přípravou a realizací jejich projektů, které povedou k dalšímu splňování stanovených cílů.
Pomoc se bude týkat především oblasti získávání finančních prostředků, projektového řízení,
strategického plánování, udržitelného rozvoje a spolupráce v území.
Samotná integrace jednotlivých projektů bude spočívat především v možné provázanosti realizace.
Žadatel nebude moci investovat jen do rekonstrukcí či nové výstavby, bude muset přinést pro region
přidanou hodnotu. Přednost budou mít projekty, které budou v návaznosti na investice přinášet i nová
pracovní místa, vzdělávání stávající pracovní síly, apod. Přednost budou mít provázané projekty na
základě spolupráce soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Možný bude souběh financování
z různých zdrojů.
Integrační charakter strategie dokládá též koincidenční matice znázorňující provázanost mezi SWOT
analýzou a opatřeními strategie.

Inovativní prvky strategie
V rámci strategie budou realizovány především projekty s inovativními prvky, které budou dlouhodobě
udržitelné, přispějí k naplňování cílů strategie a prokážou synergický efekt. Při uplatnění inovativních
postupů se musí vždy jednat o nové procesy, a to buď v rámci činnosti jednoho subjektu, nebo v rámci
regionu. Při realizaci jednotlivých projektů tak bude dostatečně využit potenciál, kterým region
disponuje. Zapojením inovací do přípravy a realizace projektů dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti
regionu.
Celý proces komunitně vedeného místního rozvoje je pro region stále novým postupem. Jsou zde
využity i zkušenosti z předchozího programového období. MAS Společná CIDLINA patřila mezi 42 MAS,
které byly vybrány k financování v první vlně roku 2007.
Příkladem inovativních aktivit může být rozvoj nových forem podnikání v regionu (agroturistika,
ekozemědělství), použití nových technologií šetrných k ŽP (energetické úspory), uvedení nových
výrobků a služeb na trh (příp. označení regionální produkt), využití informačních technologií pro
efektivní komunikaci, nové metody prací v rámci sociální sféry (ohrožené skupiny) nebo tvorba
unikátních turistických produktů s vazbou na region, tradice a historii.
Inovativním prvkem samotného strategického plánu je mj. detailní analýza koincidence SWOT analýzy,
strategických témat a opatření strategie prezentovaná v koincidenční matici.

2. Akční plán
Provázanost strategie s akčním plánem
Tabulka č. 7: Přehled financovatelných cílů v programových rámcích a vazba na opatření v akčním plánu
Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Programový
rámec

Opatření/Fiche v akčním plánu

1.1.A Podpora strategických investic
1.1.B Podpora vyspělých technologií a inov. podnikání
1.1.C Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh
práce

IROP

Sociální podnikání

PRV

Podpora podnikatelů

OPZ

Ekonomicky aktivní obyvatelé
regionu

PRV
PRV

Konkurenceschopné
zemědělství
Konkurenceschopné lesnictví

PRV

Environmentální funkce lesa

PRV

Spolupráce MAS

IROP

Investice do kvalitního
vzdělávání
Ekonomicky aktivní obyvatelé
regionu

1.1.D Tvorba produktů cestovního ruchu

1.2. Konkurenceschopné
zemědělství a lesnictví

2.1. Fungující veřejná správa a
regionální partnerství

2.2 Vzdělávání provázané s trhem
práce

1.2.A Zvyšování ekonomické výkonnosti zemědělských
a lesnických podniků
1.2.B Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a
lesnictví
2.1.A Koordinace činností v oblastech společ. zájmu
2.1.B Podpora činnosti MAS
2.1.C Otevřená a efektivní veřejná správa
2.2.A Podpora středního a učňovského školství a jeho
provázání na trh práce
2.2.B Zvyšování kvalifikace pracovní síly

OPZ

3.1. Sociálně stabilní region

3.1.A
Programy
řešení
situace
sociálně
problematických komunit
3.1.B Podpora sportu a zlepšení zázemí pro pohybové
aktivity
3.1.C Zlepšení civilní bezpečnosti a ochrany majetku
3.2.A Zlepšení lokální dostupnosti zdravotních služeb
3.2.B Zvýšení kvality a rozšíření spektra zdrav.h služeb

3.2. Kvalitní a dostupné veřejné
služby

3.2.C Zlepšení lokální dostupnosti sociálních služeb

3.2.D Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a
základních škol
3.2.E Udržení sítě pošt

IROP

Investice do sociálních služeb

OPZ

Aktivity v sociální oblasti

IROP

Investice do kvalitního
vzdělávání

IROP

Sociální bydlení

IROP

Bezpečně do škol a zaměstnání

4.1.A Regenerace bytového fondu
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení

4.1.B Budování nízkonákladového bydlení
4.2.A Profesionalizace a úzká spol. NNO v regionu

4.2. Vysoká společenská aktivita

4.2.B Podpora kulturního dění a vytváření povědomí o
místní identitě
4.2.C Budování zázemí pro rodinu, volný čas a
spolkovou činnost
5.1.A Rekonstrukce silniční infrastruktury
5.1.B Budování cyklostezek a infrastruktury pro chodce

5.1. Vysoká úroveň dopravy
5.1.C Rozšíření, udržení a zkvalitnění sítě veř. dopravy
5.1.D Budování a modernizace park. Kapacit

5.2. Kultivovaný veřejný prostor

5.2.A Regenerace veřejných prostranství ve městech a
obcích
5.2.B Rekonstrukce sakrálních a kulturně historických
památek
5.3.A Regenerace brownfields
5.3.B Eliminace černých skládek
5.3.C Eliminace starých ekologických zátěží
5.3.D Zlepšení odpadového hospodářství v obcích

5.3.

Kvalitní životní prostředí

5.3.E Budování napojení na kanalizaci a čistírny
odpadních vod
5.3.F Rekultivace vytěžených ložisek písku
5.3.G Environmentální vzdělávání
5.3.H Zavádění energetických úspor
5.3.I Ochrana přírody a regenerace krajinných prvků
5.3.J Zvyšování retence
protipovodňových opatření

vody

v

území

a

Graf č. 1: Grafické znázornění struktury programových rámců a jejich opatření
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• Investice do kvalitního vzdělávání
• Investice do sociálních služeb
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Programový rámec OPZ
• Aktivity v sociální oblasti
• Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu

Programový rámec PRV
• Podpora podnikatelů
• Konkurenceschopné zemědělství
• Konkurenceschopné lesnictví
• Environmentální funkce lesa

Programový rámec OPŽP
• Regenerace veřejných prostranství
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Regenerace veřejných
prostranství
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