Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Boleslavsko
2014 - 2020

Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním
Středočeského kraje.

Na zpracování tohoto dokumentu finančně přispěly města a obce:

Bakov nad Jizerou

Dobrovice

Nepřevázka.

Obsah
1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU ..................................................... 6
1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko ................................................. 6
1.1.1 Identifikace právnické osoby ............................................................................................ 6
1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění jejího vzniku ................................................... 6
1.1.3 Popis území a zdůvodnění výběru ..................................................................................... 7

2. ANALYTICKÁ ČÁST ............................................................................................. 12
2.1 Socioekonomická analýza ...................................................................... 12
2.1.1 Obyvatelstvo.................................................................................................................... 12
2.1.2 Domovní a bytový fond, bydlení ..................................................................................... 17
2.1.3 Vzdělávání a školství ...................................................................................................... 19
2.1.4 Podnikání, výroba, zaměstnanost, obchod a služby ........................................................ 22
2.1.5 Zdravotnictví a sociální služby ....................................................................................... 25
2.1.6 Doprava a dopravní obslužnost ....................................................................................... 27
2.1.7 Technická infrastruktura ................................................................................................. 29
2.1.8 Zemědělství ..................................................................................................................... 31
2.1.9 Životní prostředí .............................................................................................................. 33
2.1.10 Bezpečnost obyvatel a krizové řízení ............................................................................ 37
2.1.11 Řízení obcí, spolupráce, informovanost ........................................................................ 39
2.1.12 Vybavenost obcí a služby .............................................................................................. 40
2.1.13 Kulturní a sportovní činnost v obcích, zájmové organizace.......................................... 41
2.1.14 Cestovní ruch................................................................................................................. 42
2.1.15 Památky a kulturní dědictví ........................................................................................... 43
2.1.16 Rozvojový potenciál území ........................................................................................... 45

2.2 SWOT analýza ....................................................................................... 47
2.2.1 Metodika prací SWOT analýzy ....................................................................................... 47
2.2.2 Přehled SWOT analýzy ................................................................................................ 48

2.3 Analýza problémů a potřeb .................................................................... 53
2.3.1 Problémy v regionu ......................................................................................................... 53
2.3.2 Potřeby v regionu ............................................................................................................ 56
2.3.3 Soudobé trendy ve vybraných tematických oblastech SCLLD ....................................... 58

2.3.4 Vazba problémů, potřeb a příležitostí na ESIF ............................................................... 60
2.3.5 Využití SWOT analýzy pro strategickou část SCLLD.................................................... 69

3. STRATEGICKÁ ČÁST ........................................................................................... 72
3.1 MAS Boleslavsko jako nositel strategie CLLD v území ....................... 72
3.2 Stanovení vize, prioritních oblastí, strategických cílů, specifických cílů
a opatření ...................................................................................................... 72
3.2.1 Vize Strategie CLLD ....................................................................................................... 72
3.2.2 Principy rozvoje území MAS v rámci SCLLD ............................................................... 73
3.2.3 Prioritní oblasti a strategické cíle .................................................................................... 74
Obrázek č. 5 Schéma prioritních oblastí .................................................................................. 75
3.2.4 Specifické cíle a jejich vazba na strategii rozvoje ........................................................... 76
3.2.5 Specifické cíle, opatření/aktivity a indikátory výstupů a výsledků ................................. 78
3.2.6 Hierarchie cílů a jejich měřitelné výstupy a výsledky..................................................... 82
3.2.7 Provázanost operačních programů a specifických cílů MAS .......................................... 85

3.3 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie CLLD ..................... 85
3.3.1 Inovativní rysy strategie .................................................................................................. 85
3.3.2 Integrační rysy strategie .................................................................................................. 87

3.4 Vazba na strategické dokumenty ........................................................... 88
3.5 Akční plán .............................................................................................. 92
3.5.1 Provázanost specifických cílů a opatření napříč programovými rámci ........................... 92
3.5.2 Programový rámec IROP ................................................................................................ 93
3.5.3 Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec IROP (v mil. Kč) ................... 101
3.5.4 Programový rámec OPZ ................................................................................................ 101

3.6 Vazba na horizontální témata............................................................... 121

4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST ................................................................................... 123
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS ......................... 123
4.1.1 Orgány MAS ................................................................................................................. 123
4.1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS v průběhu přípravy a realizace SCLLD ...... 125
4.1.3 Zájmové skupiny a jejich zapojení do přípravy SCLLD ............................................... 125

4.1.4 Kancelář MAS ............................................................................................................... 127
4.1.5 Vedoucí kanceláře, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD ....................................... 127
4.1.6 Další personální obsazení a zdroje ................................................................................ 128
4.1.7 Technické zázemí .......................................................................................................... 128

4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů
s uvedením plánované personální kapacity................................................ 129
4.2.1 Příprava výzvy............................................................................................................... 129
4.2.2 Vyhlášení výzvy ............................................................................................................ 131
4.2.3 Příjem žádostí ................................................................................................................ 131
4.2.4 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí .............................................................. 131
4.2.5 Principy pro určení preferenčních kritérií, hodnocení souladu projektů s SCLLD ....... 132
4.2.6 Proces hodnocení a výběru projektů, zajištění transparentnosti .................................... 132
4.2.7 Schválení vybraných projektů ....................................................................................... 134
4.2.8 Kontrola a dohled v průběhu realizace a po dobu udržitelnosti projektu ...................... 135
4.2.9 Personální zajištění administrace výzev ........................................................................ 135
4.2.10 Zajištění auditní stopy ................................................................................................. 135

4.3. Popis komunikačních a animačních aktivit MAS ............................... 136
4.3.1 Analýza postavení MAS Boleslavsko v regionu ........................................................... 136
4.3.2 Animační aktivity MAS ................................................................................................ 137
4.3.3 Animace školských zařízení v OP VVV ....................................................................... 138

4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni ......... 138
4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení – monitoring a evaluace...... 139
4.5.1 Monitoring..................................................................................................................... 139
4.5.2 Evaluace ........................................................................................................................ 141
4.5.3 Evaluační plán SCLLD ................................................................................................. 141

I. Pracovní skupina pro přípravu a zpracování SCLLD ………………………………...143
II. Informační zdroje……………………………………………………………………...143
III. Seznam použitých zkratek …………………………………………………………...144
IV. Seznam grafů ............................................................................................................... 145
V. Seznam obrázků ........................................................................................................... 145
VI. Seznam tabulek............................................................................................................ 146

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

Úvod
Tento dokument formuluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Místní
akční skupiny Boleslavsko jako střednědobý rozvojový dokument, který se vztahuje k
území působnosti MAS Boleslavsko. Zpracování SCLLD vychází z požadavků
formulovaných v metodických dokumentech:
- Národní dokument k územní dimenzi1
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014-20202
- Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014-20203
Dokument byl komunitně projednán s využitím širokého spektra metod pro zapojování
místních aktérů rozvoje a veřejnosti, a to plně v souladu s vlastní podstatou metody
LEADER, na níž je SCLLD postavena.
Podrobný popis zapojení veřejnosti a orgánů MAS do zpracování této Strategie je obsažen
v příloze č. 3.

1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU
1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko
1.1.1 Identifikace právnické osoby
Název právnické osoby: MAS Boleslavsko z.ú.
Právní forma: zapisovaný ústav založený ve smyslu § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku, v platném znění
Sídlo právnické osoby: Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou
Kancelář právnické osoby: Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 03677192
Ústav byl založen zakladatelskou listinou dne 19. 12. 2014
K tomuto zakládacímu dokumentu byl dne 23. 4. 2015 vytvořen dodatek.
1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění jejího vzniku
Místní akční skupina MAS Boleslavsko vznikla jako organizační složka výše uvedené
právnické osoby na základě společného úsilí představitelů veřejných i soukromých
subjektů působících v regionu Mladoboleslavska, na základě vzájemné spolupráce a zájmu
MMR ČR (2014). Národní dokument k územní dimenzi. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky.
1

MMR ČR (2014). Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
2

MMR ČR (2014). Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období
2014-2020. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoje České republiky.
3
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o trvalý rozvoj území. Iniciativa vyšla ze tří měst - Bakova nad Jizerou, Kosmonos a
Dobrovice, jejichž představitelé měli osobní vazby na další obce ve svém nejbližším okolí.
Starostové obcí a měst oslovili ostatní subjekty z veřejného i soukromého sektoru, s nimiž
jsou v úzkém každodenním kontaktu, a společně byla vytvořena skupina subjektů majících
zájem na trvale udržitelném rozvoji regionu, vzájemném setkávání se, předávání si
zkušeností a společensko-kulturní spolupráci.
MAS Boleslavsko je protiváhou a možností rozvoje vedle dominantního statutárního města
Mladá Boleslav, které velkou měrou určuje a ovlivňuje život daného regionu. Je to město,
které je na jedné straně určující pro rozvoj regionu a jeho vyspělost, ale které je na druhé
straně také příčinou komplikací rozvoje resp. možností rozvoje a vyspělosti jeho
nejbližšího okolí.

1.1.3 Popis území a zdůvodnění výběru
Region působnosti MAS Boleslavsko logicky doplňuje severovýchodní část území
Středočeského kraje, v němž dosud žádná MAS nebyla ustavena. Na západě sousedí
s městem Mladá Boleslav (44 318 obyvatel) a regionem MAS Mladoboleslavský venkov.
Dále sousedí s regiony MAS Svatojiřský les, LAG Podralsko a MAS Český ráj.
Celé území MAS Boleslavsko leží v okrese Mladá Boleslav a ve správním obvodu ORP
Mladá Boleslav. Velmi významným pojítkem celého regionu MAS Boleslavsko jsou
socio-ekonomické vazby na město Mladá Boleslav, jako bývalé okresní město, sídlo
veřejnosprávních subjektů i největšího zaměstnavatele v regionu, firmy ŠKODA Auto a.s.
Obyvatelstvo regionu je z velké části napojeno na Mladou Boleslav (dojížďka za prací,
školství, státní správa, zdravotnictví, komerční služby), stejně tak i doprava a dopravní
obslužnost (dopravní vazby v území z velké části směřují do Mladé Boleslavi).
MAS Boleslavsko se nachází na území, které je silně spjato i ovlivňováno blízkostí
významného regionálního centra, města Mladá Boleslav. Toto město ovlivňuje svoje
nejbližší okolí nejen s ohledem na historické souvislosti, ale je přirozeným centrem
správním, společenským, kulturním i sportovním, centrem regionálně nejvýznamnějších
zaměstnavatelů i centrem vzdělání a možností trávení volného času.
Z celkového geografického pohledu je MAS Boleslavsko situováno ve výhodné poloze
Středočeského kraje s dobrou dopravní dostupností zajištěnou rychlostní komunikací R10
jak do Hlavního města Prahy, tak do rekreačních oblastí Českého ráje a Jizerských hor a
Krkonoš. V rámci regionu existuje dostatečná a hustá síť silnic a železničních tratí.
Dopravní obslužnost je méně zajištěna směrem dále od města Mladá Boleslav, což s sebou
přináší rizika horší dopravní dostupnosti, občanské vybavenosti, možnosti kulturního vyžití
jsou omezeny dopravní obslužností, která povětšině funguje pouze pro vyjížďku za prací a
do škol, obyvatelstvo stárne a přirozený přírůstek je slabší.
Tyto faktory ovlivňují celkový rozvoj a šance území. Region Mladoboleslavska je velmi
atraktivním pro svou vyspělost, kombinaci průmyslu, přírody i společensko-kulturního
zázemí, blízkosti města i přírody.
7
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Působnost MAS Boleslavsko (dále jen „území MAS“) zahrnuje území těchto 15 obcí:
Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Kolomuty,
Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice a Židněves.
Území MAS Boleslavsko má rozlohu cca 124 km2 a žije v něm celkem 19 266 obyvatel.
Obrázek č. 1: Mapa území MAS

Zdroj: MAS Boleslavsko
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Základní charakteristika obcí na území MAS Boleslavsko obsahuje členění obcí, jejich
rozlohu, počet obyvatel, hustotu zalidnění a vývoj počtu obyvatel v letech 1991 až 2014.
Tabulka č. 1: Obce na území MAS

Obec

Bakov nad
Jizerou

Místní části

Počet
Hustota
Rozloha
obyv. k 31. zalidnění
v ha
12. 2013
r. 2014

Brejlov
Buda
Horka
Chudoplesy
Klokočka
Malá Bělá
Malý
2 700,8
Rečkov
Podhradí
Studénka
Trenčín
Velký
Rečkov
Zvířetice
263,1
Dolánky
1 110,6

Vývoj počtu obyvatel
1991

2001

2014

5 071

190

4 369

4 544

5 125

1221
933

482
88

215
596

437
585

1 269
972

404

67

305

311

400

3 318

136

2 936

2 937

3 351

386,1

264

71

147

186

274

227,1

297

136

163

175

309

1 138,6

4 886

436

3 557

3 885

4 964

Nepřevázka
Obora
Obrubce
Obruby
Řepov
Martinovice
Sukorady
Vinařice
Židněves

604,4
764,8
448,2
236,9
543,6
448,5
449,7

416
201
258
722
355
280
329

277
225
214
545
238
225
222

321
181
201
552
270
248
225

420
203
254
725
360
296
344

Celkem

12 380

18 955

69
27
57
306
66
66
76
Průměr
156

14 234

15 058

19 266

Bradlec
Březno
Dlouhá
Lhota

Dobrovice

593,8
Bojetice
Holé Vrchy
Chloumek
Libichov
2 463,5
Sýčina
Týnec
Úherce

Dolní
Stakory
Kolomuty
Kosmonosy

Horní
Stakory

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Z celkového počtu 15 obcí je 9 obcí s počtem obyvatel nižším než 500, dále jsou 2 města
(Dobrovice a Kosmonosy) s počtem obyvatel do 5 tisíc a pouze Bakov nad Jizerou má více
než 5 tisíc obyvatel.

Graf č. 1: Struktura obcí MAS dle počtu obyvatel

Zdroj: ČSÚ

Shrnutí:
Charakter regionu MAS Boleslavsko je smíšený, tedy městský i venkovský,
determinovaný blízkostí statutárního města Mladá Boleslav, a to jak z hlediska
zaměstnanosti, tak občanské vybavenosti i sociálně-kulturních možností.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 Socioekonomická analýza
Socioekonomická analýza byla zpracována v souladu s metodickým pokynem (MPIN) 4 a s
přihlédnutím k Metodice programu rozvoje obce 5. Používáme zde předepsaný název,
ačkoliv obsahem kapitoly je komplexní analýza současného stavu regionu vč. přírodních
hodnot a dalších prvků životního prostředí. Jedná se o základní analytický podklad pro
hodnocení současného stavu území MAS Boleslavsko. Pro potřeby zpracování strategie
rozvoje je tato část významným zdrojem informací potřebných pro hodnocení problémů a
potřeb v daném území.
V této analýze jsou sledovány ukazatele v časovém vývoji až do roku 2014, popř. ty
nejaktuálnější, které byly v datech ČSÚ k dispozici, např. ze sčítání lidí, domů a bytů
v roce 2011. Některá data byla získána vlastním šetřením v letech 2014 a 2015.
Jako základní srovnávací ukazatele vývoje jsou využita data pro Středočeský kraj a ČR.
2.1.1 Obyvatelstvo
Počet obyvatel a jeho vývoj
Celkový počet obyvatel regionu činí k 31. 12. 2014 na území MAS Boleslavsko 19 266
obyvatel. Počet obyvatel v regionu má trvale vzrůstající charakter. Vývoj počtu
obyvatel a trvalé zvyšování hustoty obyvatelstva dokresluje následující tabulka:
Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel a hustoty zalidnění na území MAS k 31. 12. daného roku

Rok

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2014

Počet obyvatel

15058

15148

15926

17522

17955

18679

18955

19266

Přírůstky oproti
roku 2001
Přírůstky oproti
roku 2001 v %

-

90

868

2464

2897

3621

3897

4208

-

0,6

5,8

16,4

19,2

24,0

25,9

27,9

Hustota zalidnění

122

123

129

142

145

151

153

156

Pozn: Hustota zalidnění vyjadřuje počet obyvatel na 1 km2.
Zdroj: ČSÚ

Hustota zalidnění v roce 2014:
- na území MAS:
156 obyvatel/km2
- ve Středočeském kraji: 119 obyvatel/km2
- v ČR:
134 obyvatel/km2
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, verze 2, listopad 2015.
5 Metodika pro program rozvoje obce (verze 31. 1. 2014, MMR ČR), viz http://mmr.cz/getmedia/1313e0f0-9ade-4f07a37b-a756940c1fe2/MetodikaPRO_vytah.pdf
4
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel na území MAS v období let 2001 - 2014

Zdroj: ČSÚ

Mimořádný růst počtu obyvatel bylo možné zaznamenat u obce Bradlec, kde počet
obyvatel v období let 1991 – 2014 vzrostl téměř 6 krát, tj. o 1054 obyvatel. Největší
absolutní růst o 1407 obyvatel byl zaznamenán v sousedním městě Kosmonosy, které se
tak spolu s obcí Bradlec staly hlavní cílovou oblastí suburbanizace Mladé Boleslavi, které
navíc přímo stavebně navazují na intravilán Mladé Boleslavi.
Věková struktura obyvatelstva
V roce 2014 z celkového počtu 19 266 obyvatel bylo 3 300 osob ve věku 0 - 14 let, 12 989
osob ve věku 15 - 64 let a 2977 osob starších 65 let.
Graf č. 3: Věková struktura obyvatelstva v roce 2014

Zdroj: ČSÚ
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Průměrný věk obyvatel MAS je dlouhodobě nižší než průměrný věk obyvatel
Středočeského kraje i ČR.
Průměrný věk obyvatel MAS v roce 2014 činil:
- na území MAS:
39,6 roku
- ve Středočeském kraji: 40,7 roku
- v ČR:
41,7 roku
Významným demografickým ukazatelem je index stáří, který vyjadřuje, kolik je v
populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Index stáří
v některých obcích, zejména v těsné blízkosti Mladé Boleslavi, je velmi příznivý a jeho
hodnota je výrazně nižší než hodnota ve Středočeském kraji i ČR.
IS na území MAS v roce 2011: 82,8
v roce 2014: 90,2
Tabulka č. 3: Index stáří v jednotlivých obcích na území MAS v roce 2014

Obec

Rok 2011

Rok 2014

Bakov nad Jizerou

102,5

109,1

Bradlec

27,7

33,0

Březno

42,4

44,9

Dlouhá Lhota

94,5

82,1

Dobrovice

90,8

96,9

Dolní Stakory

49,0

59,7

Kolomuty

49,1

60,3

Kosmonosy

90,1

103,6

Nepřevázka

75,3

73,1

Obrubce

83,9

80,0

Obruby

135,5

134,2

Řepov

71,7

90,8

Sukorady

90,7

106,3

Vinařice

125

108

Židněves

72,9

78,5

Zdroj: ČSÚ
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Vzdělanost obyvatelstva
Rozvoj regionu závisí na řadě faktorů, mimo jiné se odvíjí od vzdělanostní struktury jeho
obyvatel. Komplexně v České republice vzdělanost obyvatelstva vzrostla, avšak
vzdělanostní úroveň obyvatel jednotlivých regionů rostla rozdílným tempem.
Ruku v ruce s růstem indexu vzdělanosti jde i růst plně středoškolsky vzdělaných obyvatel,
osob s vyšším odborným vzděláním či počet vysokoškolsky vzdělaných. Zároveň se
snižuje počet obyvatel, kteří mají základní vzdělání či střední vzdělání bez maturity.
V současné době je trendem mít co nejvyšší možné vzdělání s přihlédnutím k možnostem
té které osoby. Ovšem je nutné brát v potaz potřeby společnosti, která netouží pouze po
lidech s vysokoškolským vzděláním, ale potřebuje též osoby manuálně zručné, věnující se
tradičním oborům, které mají střední vzdělání s výučním listem.
Údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel území jsou k dispozici ze SLBD 2011, přičemž
celkový počet osob ve věku nad 15 let na území MAS činil 15 049 obyvatel. Počet osob
bez vzdělání v tomto roce byl 54, se základním vzděláním 2386, střední vzdělání bez
maturity mělo 5408 osob, středoškolské s maturitou nebo nástavbové studium mělo 5146
osob, 218 osob má vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské má 1837 osob.

Graf č. 4: Vzdělanostní struktura obyvatel území MAS v roce 2011

Zdroj: SLDB 2011
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Tabulka č. 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v obcích MAS Boleslavsko podle SLDB 2011

Základní a
neukončené
základní

Vyučení a Úplné střední
střední
s maturitou a
Vysokoškolské
odborné bez
vyšší
maturity
odborné

Bez
vzdělání

Česká republika

17,6

33,0

31,2

12,5

0,5

Středočeský kraj

16,9

33,6

32,5

11,5

0,4

MAS Boleslavsko

15,9

35,9

35,6

12,2

0,4

Zdroj: SLDB 2011

Sociálně vyloučené lokality
V rámci analýzy sociálně vyloučených lokalit provedené a zveřejněné Ministerstvem práce
a sociálních věcí v roce 2015 se na území MAS Boleslavsko nacházejí 2 sociálně
vyloučené lokality v Bakově nad Jizerou. Jedna lokalita se nachází v centru města, dle
uvedených údajů v ní žije cca 15 – 25 osob, druhá lokalita je na periferii města a žije v ní
cca 51 – 75 osob. Celkem se tedy jedná ve městě Bakov nad Jizerou zhruba o 100 osob,
téměř ze 100 % romského původu. Situace sociálně vyloučených osob bude řešena
přednostně v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVLInvestiční priorita 2.1 OPZ) ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu
vlády ČR.
Sociálně vyloučené lokality ve Středočeském kraji jsou vyznačeny v následující mapě.
Obrázek č. 2: Sociálně vyloučené lokality ve Středočeském kraji
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Celkový počet zkoumaných obcí v kraji

24

Celkový počet zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalit v kraji

36

Orientační odhad celkového počtu romských obyvatel zkoumaných sociálně vyloučených lokalit
v kraji

3000 - 3500

Zdroj: MPSV

Shrnutí:
Počet obyvatel na území MAS Boleslavsko má trvale narůstající tendenci ve všech
obcích. Z celkové skladby obyvatelstva je patrný výrazný podíl mladých lidí a vyšší podíl
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tato charakteristika je typičtější pro
městské obyvatelstvo a pro více rozvinuté regiony, které jsou pro obyvatelstvo atraktivní
(možnosti pracovního uplatnění, dobré společensko-kulturní zázemí, možnosti bydlení,
dopravní infrastruktura, apod.).

2.1.2 Domovní a bytový fond, bydlení
Celkový počet bytových a rodinných domů se na území MAS Boleslavsko v období let
1991 - 2011 výrazně zvýšil, v tabulce je uvedeno srovnání se Středočeským krajem a ČR.

Tabulka č. 5: Vývoj počtu domů na území MAS Boleslavsko v porovnání se Středočeským krajem a ČR

Vývoj počtu domů na území MAS Boleslavsko v porovnání se
Středočeským krajem a Českou republikou
Index změny6
2011/1991

Počet domů celkem

Území
1991

2001

2011

Území MAS
Boleslavsko

4 441

4 781

5 664

1,28

Středočeský
kraj

339 067

351 596

353 037

1,04

Česká
republika

1 868 541

1 969
018

2 158 119

1,16

Zdroj: ČSÚ, SLDB 1991, 2001, 2011

Index změny celkového počtu domů vypočten jako podíl celkového počtu domů 2011 k celkovému počtu
domů 1991
6
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Tabulka č. 6: Podíl nově postavených domů v období 2001 – 2014 z celkového počtu nově postavených
domů na území MAS

Počet domů

Podíl (v %)

Bakov nad Jizerou

264

19,0

Bradlec

275

19,8

Březno

125

9,0

Dlouhá Lhota

29

2,1

Dobrovice

159

11,5

Dolní Stakory

30

2,2

Kolomuty

50

3,6

Kosmonosy

286

20,6

Nepřevázka

33

2,4

Obrubce

12

0,9

Obruby

9

0,6

Řepov

48

3,6

Sukorady

24

1,7

Vinařice

15

1,1

Židněves

28

2,0

Celkem

1387

100

Obec

Zdroj: ČSÚ

Shrnutí:
Na území MAS Boleslavsko dochází k intenzivní bytové výstavbě především rodinných
domů. Celkově se v regionu nachází kvalitní bytový fond s malým počtem neobydlených
domů. V důsledku výstavby dochází k narušení venkovského rázu krajiny a ke vzniku
zastavěných částí s nedostatečnou infrastrukturou či bez návaznosti na starší zástavbu.
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2.1.3 Vzdělávání a školství
Tabulka č. 7: Počty narozených dětí na území MAS
Rok
Počet
naroze
ných

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

132

144

171

169

165

215

215

196

210

211

181

183

196

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Graf č. 5: Počty narozených dětí na území MAS mezi lety 2002 - 2014

Zdroj: ČSÚ

Rostoucí počet dětí přináší problém nedostatečné kapacity mateřských škol a následně i
základních škol a školních družin. Na tento problém poukazuje většina starostů obcí MAS.
Na území MAS se nachází 10 mateřských škol, jejichž zřizovateli jsou obce i soukromé
subjekty. Dále jsou na území MAS 5 základních škol, jejichž zřizovateli jsou města Bakov
n. Jizerou, Dobrovice, Kosmonosy a městys Březno.
Přehled všech mateřských škol, základních škol a poboček základních uměleckých škol je
uveden v následujících tabulkách. Jiné školy se na území MAS nenacházejí.
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Tabulka č. 8: Přehled mateřských škol na území MAS v roce 2014

Mateřská škola

Obec

Kapacita MŠ

Mateřská škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Bakov nad Jizerou

180

Soukromá mateřská škola TYMIŠKA, o.p.s.

Bakov nad Jizerou

82

Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o.

Bradlec

40

Základní škola a Mateřská škola Březno

Březno

88

Dlouhá Lhota

25

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Dobrovice

122

Mateřská škola Kosmonosy, Pionýrů 781, okres Mladá
Boleslav

Kosmonosy

200

Mateřská škola Na Kopečku, s.r.o.

Kosmonosy

28

Mateřská škola Obruby 91, okres Ml. Boleslav

Obruby

23

Mateřská škola ŘEPOVANKA, o.p.s.

Řepov

40

Mateřská škola Dlouhá Lhota, okres Mladá Boleslav

Celkem

828
Zdroj: MŠMT, rejstřík škol

Tabulka č. 9: Přehled základních škol na území MAS v roce 2014

Název základní školy

Obec

Kapacita

Počet tříd

Bakov nad
Jizerou

460

18

Březno

320

11

Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Dobrovice

600

16

Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres
Mladá Boleslav

Kosmonosy

450

18

Základní škola Kosmonosy-Horní Stakory 54,
okres Mladá Boleslav

Kosmonosy

55

2

1885

65

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá
Boleslav
Základní škola a Mateřská škola Březno

Celkem kapacita
Zdroj: MŠMT, rejstřík škol
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Tabulka č. 10: Vybavenost území MAS Boleslavsko školskými zařízeními v roce 2014

Název školského zařízení

Počet

Počet tříd

Kapacita

Mateřské školy

10

35

828

Základní školy

5

65

1885

ZUŠ (pobočky)

2

6

220

Gymnázia a SŠ

0

0

0

Zdroj: MŠMT, rejstřík škol

Na území MAS se nenachází žádná střední škola, studenti dojíždějí především do Mladé
Boleslavi, kde jsou v dostatečném počtu všechny typy středních škol, nebo do Mnichova
Hradiště, kde je gymnázium.
Školy v zájmovém území také mnohdy nemají optimální vybavení pro zajištění vysoké
kvality výuky, a to především v oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků (jazykové
kompetence, přírodovědné a technické kompetence). Většina škol nemá dostatečně
zajištěny podmínky pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a bezbariérové řešení.
Některé školy také nemají optimální podmínky pro zajištění potřeb žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Pro zkvalitnění rozvoje klíčových kompetencí, zlepšení podmínek pro výuku žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a bezbariérovost bude třeba ve všech 5 uvedených
základních školách zajistit a realizovat značné investice.

Shrnutí:
V souvislosti s trvale rostoucím počtem dětí se projevuje nedostatečná kapacita
mateřských škol a následně nedostatečná kapacita základních škol, především školních
družin. Stavebně technický stav objektů je rozdílný, z velké části je třeba provést jejich
rekonstrukci, modernizaci, zateplení.
V regionu jsou pouze omezené možnosti vzdělávání dětí v uměleckých oborech
(nedostatečná kapacita poboček ZUŠ). Na druhou stranu zde existuje dostatečný počet i
nabídka středních škol, a to zejména na území Mladé Boleslavi.
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2.1.4 Podnikání, výroba, zaměstnanost, obchod a služby
Podnikatelské subjekty na území MAS Boleslavsko jsou z velké míry napojeny na firmu
ŠKODA Auto a.s., která je dominantním ekonomickým subjektem v celém regionu.
Největším zaměstnavatelem na území MAS je Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, která
v roce 2014 zaměstnávala 500 osob. Další významné prosperující firmy v regionu MAS
jsou:
Faurecia Exhaust Systems s.r.o., Bakov nad Jizerou
Tereos TTD a.s., Dobrovice
Mosolf Automobillogistik, s.r.o., Dobrovice
HESO, Nepřevázka
TRW-Carr, s.r.o., Řepov
Počet podnikatelských subjektů registrovaných na území MAS v roce 2014 je uveden
v tabulce.
Tabulka č. 11: Podnikatelské subjekty na území MAS Boleslavsko

Obor

2014

Zemědělství, lesnictví, rybářství

A

64

B-E

291

Stavebnictví

F

267

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel

G

532

Doprava a skladování

H

75

Ubytování, stravování a pohostinství

I

117

Informační a komunikační činnosti

J

59

Peněžnictví a pojišťovnictví

K

67

Činnosti v oblasti nemovitostí

L

58

Profesní, vědecké a technické činnosti

M

285

Administrativní a podpůrné činnosti

N

48

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

O

27

Vzdělávání

P

44

Zdravotní a sociální péče

Q

43

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

R

62

Ostatní činnosti

S

186

Nezařazeno

77

77

Těžba a průmysl

Celkem

2 302
Zdroj: ČSÚ, RES-subjekty v CZ-NACE
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Graf č. 6: Struktura zaměstnanosti obyvatelstva dle oborů

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Graf č. 7: Struktura zaměstnanosti obyvatelstva MAS Boleslavsko dle ekonomických sektorů v roce 2014

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty
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Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v regionu MAS Boleslavsko je dlouhodobě nižší než je průměr ve
Středočeském kraji i ČR, důvodem je zejména prosperita podniku Škoda Auto a.s., který
zaměstnává obyvatelstvo nejen přímo ve svých provozech, ale značnou část zaměstnaných
osob, a to i obyvatel MAS, tvoří zaměstnanci subdodavatelů Škoda Auto. Největší
poptávka je po osobách se středním vzděláním bez maturity, kterých je na trhu práce
v regionu Mladoboleslavska nedostatek.
Nezaměstnanost regionu je poměrně nízká a dlouhodobě je pod celorepublikovým
průměrem, což znázorňuje následující graf.
Graf č. 8: Míra nezaměstnanosti na území MAS

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Shrnutí:
Vliv ŠKODA Auto a.s. na podnikatelské subjekty je velmi významný a je možné říci,
že řada z podnikatelů je na tomto závodu existenčně závislá. Současně má tato firma
významný podíl na malé míře nezaměstnanosti a celkové úrovni regionu.
Vysoká závislost na automobilovém průmyslu je sice dosud spojena s hospodářskou
prosperitou regionu a přetrvávající příznivou situací na trhu práce, do budoucna však
představuje velké potenciální riziko pro případ krize automobilového průmyslu.
V důsledku dominantního zaměstnavatele dojíždí značná část obyvatelstva celého
regionu za prací do Mladé Boleslavi, kde také tráví volný čas v kulturních zařízeních
nebo využívají místní služby. Z tohoto důvodu je nutná větší propagace místního
podnikání a potřeba větší informovanosti a spolupráce obcí a místních podnikatelů.
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2.1.5 Zdravotnictví a sociální služby
Zdravotnictví
Většina malých obcí na území MAS nemá žádné zdravotnické zařízení ani ordinaci lékaře.
Největší institucí v regionu, která poskytuje většinu zdravotnických služeb v plném
rozsahu, je Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, jejímž zřizovatelem je Středočeský
kraj. Toto zařízení leží mimo území MAS Boleslavsko, je však pro většinu jeho obyvatel
dobře dostupné.
Tabulka č. 12: Vybavenost území MAS Boleslavsko zdravotnickými zařízeními v roce 2014

Samostatné ordinace vč. detašovaných pracovišť

Území

Praktický
lékař pro
dospělé

Praktický
Lékař
lékař pro
Stomatolog Gynekolog
Ostatní Lékárny
specialista
děti a
dorost

Bakov nad
Jizerou

3

1

2

1

0

3

1

Březno

1

1

0

0

0

0

0

Dobrovice

2

1

1

1

0

0

1

Kosmonosy

2

1

3

0

6

8

1

Židněves

0

0

0

0

1

0

0

Celkem
MAS

8

4

6

2

7

11

3

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Sociální služby
Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.
Sociální služby jsou poskytovány formou pobytovou (spojené s ubytováním v zařízení
sociálních služeb), ambulantní (klienti navštěvují poskytovatele služby) a terénní (služby jsou
osobně poskytovány v přirozeném prostředí klientů). Pro poskytování sociálních služeb se
zřizují zařízení sociálních služeb.
Na území MAS Boleslavsko se nenacházejí téměř žádná sociální zařízení – azylové domy,
noclehárny, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, chráněná
bydlení, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální poradny. Pouze v Bakově nad
Jizerou jsou 2 denní stacionáře a v Kosmonosech je sociálně terapeutická dílna v návaznosti na
místní Psychiatrickou nemocnici, která je zařízením nadregionálního významu.
Organizace poskytující sociální služby jsou výrazně koncentrované do Mladé Boleslavi a
poskytují pestré spektrum sociálních služeb pro obyvatelstvo nejen města, ale i celého regionu.
Jedná se o následující zařízení sociálních služeb v Mladé Boleslavi:
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2 denní stacionáře,
týdenní stacionář,
domov pro seniory,
3 zařízení chráněného bydlení,
azylový dům,
nízkoprahové denní centrum,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
noclehárna,
7 sociálních poraden,
2 sociálně terapeutické dílny,
5 center sociálně rehabilitačních služeb,
2 intervenční centra,
3 domy s pečovatelskou službou.

Velmi využívaným druhem terénní sociální služby je pečovatelská služba, kterou v regionu
poskytují celkem 4 subjekty sídlící mimo území MAS.
Nabídka sociálních služeb v regionu včetně Mladé Boleslavi se vyznačuje dvěma druhy
nedostatků. Za prvé se jedná o nedostatečnou kapacitu existujících služeb (především domov
pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 12 let, noclehárny pro bezdomovce a
azylový dům pro matky s dětmi). Za druhé to je úplně chybějící služba, která je ale v území
potřeba (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 12 let, středisko výchovné péče pro děti a
mládež a denní stacionář pro osoby s omezením funkčních schopností).
Vzhledem k trendu rostoucího výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže chybí pro
tuto cílovou skupinu diagnostická zařízení, nedostačující jsou také kapacity dětských
psychologů a psychiatrů.
Obecným problémem zdravotních i sociálních služeb je rozdílná kvalita, kapacita nebo
dostupnost vybraných poskytovaných služeb, což platí jak pro odborné, tak i doplňkové služby
(stravování, úroveň vybavení, apod.).
Stejně jako v případě zdravotnictví lze vzhledem k pokračujícímu trendu stárnutí obyvatelstva
v budoucnosti očekávat zvýšenou poptávku po sociálních službách pro seniory. Kromě toho se
bude zvyšovat poptávka po sociálních službách pro děti a mládež a to z důvodu postupného
nárůstu výskytu sociálně patologických jevů u této skupiny obyvatel.
Občané z území MAS využívají veškerá zdravotnická a sociální zařízení především v nedaleké
Mladé Boleslavi, kapacita sociálních zařízení je však výrazně nedostačující.
Shrnutí:
Pro obyvatele je v celém území MAS dostupná pouze základní lékařská péče, specialisté
chybí ve všech obcích i městech MAS. Kompletní lékařská péče a veškerá zdravotnická
zařízení jsou dostupná v Mladé Boleslavi.
Sociální zařízení poskytující sociální služby na území MAS nejsou téměř žádná.
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2.1.6 Doprava a dopravní obslužnost
V regionu se nachází poměrně hustá silniční síť. Územím prochází komunikace R 10,
dále silnice I/16 a I/38. Intenzita provozu na těchto komunikacích i na krajských
komunikacích II. třídy je velmi vysoká a každoročně stoupá.
Obrázek č. 3: Mapa silnic a železnic

Zdroj: Mapy.cz

Technický stav komunikací je ze strany obcí považován za jeden z největších
problémů. Pokud jde o krajské silnice, často se jedná o hlavní tah obcí, tedy o
nejpoužívanější komunikaci. Je v majetku kraje, ten však nepostupuje systémově při jejich
opravách. Velmi často chybí podél těchto komunikací chodníky pro pěší. Není řešena
otázka odkladu kamionové dopravy, která má velmi negativní vliv jak na stav komunikací,
27

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

ale především na kvalitu života v obcích a městech a na bezpečnost jejich obyvatel. Je
nutno zdůraznit, že se jedná především o tranzitní nákladní dopravu.
Špatný technický stav místních komunikací uvádí většina obcí. Obce těžko získávají
peníze na výstavbu nebo na rekonstrukci místních komunikací, které neexistují nebo jsou
často v dezolátním stavu.
Ještě negativněji je vnímána situace týkající se chodníků v obcích. Neexistující
chodníky jsou jedním z největších a nejčastějších problémů z pohledu zastupitelů. Tato
situace je negativně hodnocena i obyvateli regionu, tento fakt se potvrdil v uskutečněném
dotazníkovém šetření mezi obyvateli. Neexistence chodníků představuje především
problém bezpečného pohybu v obcích, který narůstá s ohledem na současnou intenzitu
dopravy. Chodníky chybí ve starých zástavbách, není propojena stará a nová zástavba
obce a nejsou vytvořeny chodníky průtahem obcí.
Přes území MAS Boleslavsko vedou 4 železniční tratě, které však mají převážně pouze
lokální význam. V současné době byly zahájeny práce na posílení trati Mladá Boleslav –
Nymburk, zejména z důvodu potřeby navýšení její kapacity pro nákladní dopravu.
Veřejná autobusová doprava je na území MAS Boleslavsko zajišťována několika
regionálními dopravci na základě smluv o zajištění dopravní obslužnosti se Středočeským
krajem, obce přímo sousedící s městem Mladá Boleslav využívají též městskou dopravu
MHD Mladá Boleslav.
Některé obce pociťují, že některé spoje nejsou zcela vytížené a uvítaly by provoz
nízkokapacitních autobusů, čímž by se snížily jejich výdaje z rozpočtu na veřejnou
dopravu.
Cyklodoprava na území MAS Boleslavsko zatím není ve větší míře využívána k cestě do
škol nebo za prací, neboť většina cyklotras a cyklostezek není k těmto účelům vhodná.
Regionem prochází několik cyklotras ( č. 143, 241, 8148, 8153, 8154, 8155 a Greenway
Jizera č. 17), které jsou využívány převážně ke sportovním a rekreačním účelům.
Shrnutí:
S ohledem na bezprostřední vzdálenost rychlostní komunikace R10 je region velmi dobře
dostupný jak do hlavního města Prahy, potažmo do ostatních částí České republiky, tak
do tradičních regionálních rekreačních destinací (Český Ráj, Jizerské hory, Krkonoše).
Hustá silniční síť se potýká s se špatným technickým stavem a chybějícími chodníky
podél komunikací I., II. a III. třídy. Železniční síť je málo regionálně využívaná.
Celkově je pro region velkým problémem stále se zvyšující počet osobních automobilů a
s tím související velká hustota provozu a nedostatek parkovacích míst ve městech i
obcích.
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2.1.7 Technická infrastruktura
Vodovod a zásobování pitnou vodou
Na území MAS Boleslavsko je vybudován veřejný vodovod ve všech obcích. Pro
zásobování vodou jsou na území MAS využívány zejména podzemní zdroje z velkých
hloubek, které se vyznačují dostačující kapacitou a vysokou jakostí. Území je zásobováno
vodárenským systémem zásobních řadů, vodojemů, čerpacích stanic a úpraven vody.
Většinu vodovodů vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
a.s., hlavními akcionáři této společnosti jsou města a obce Mladoboleslavska.
Zájmové území je zásobováno pitnou vodou prostřednictvím skupinového vodovodu,
samostatných vodovodů i místních vodovodů. Některé malé obce, např. Nepřevázka a
Obruby, mají vodovod ve svém vlastnictví a samy ho provozují, což většinou způsobuje
značnou zátěž.
Investiční potřeby v zásobování pitnou vodou jsou spojené zejména s realizací postupné
náhrady starých rozvodů pitné vody, případně nahrazování méně kvalitních zdrojů pitné
vody propojováním skupinových vodovodů a místních vodovodů na skupinový vodovod
Mladá Boleslav.
Kanalizace
Vybudovanou splaškovou kanalizací s vlastní čistírnou odpadních vod nebo s napojením
na jinou ČOV má pouze 8 obcí, a to Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dobrovice,
Kosmonosy, Nepřevázka, Řepov a Židněves. Kanalizaci částečně vlastní a ve většině
případů provozuje společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., pouze obce
Březno, Židněves a Nepřevázka samy provozují kanalizaci, která je v jejich vlastnictví.
Ostatní obce chybějící splaškovou kanalizaci vnímají jako problém a usilují o její
výstavbu. V oblasti kanalizace a čištění odpadních vod v zájmovém území dlouhodobě
dochází k průběžnému rozšiřování kanalizační sítě a budování nových či rekonstrukcím
stávajících ČOV, ve většině případů je to záležitost finančně tak náročná, že bez zajištění
dotace není pro malé obce v brzké době reálná.
Zemní plyn
Plošná plynofikace je pouze v 5 obcích (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Dobrovice,
Kosmonosy, Řepov). Malé obce neuvažují v nejbližších letech a zavedení zemního plynu,
mezi občany není velký zájem.
Veřejné osvětlení
Situace týkající se stavu veřejného osvětlení na území MAS není příliš dobrá. Velká část
obcí by potřebovala provést rekonstrukci nebo rozšíření veřejného osvětlení. Rekonstrukce
je cílená především na přechod k úspornějšímu systému, k instalaci úspornějších svítidel.
Místní rozhlas
Místní rozhlas je vybudován ve všech obcích MAS, jeho technická úroveň je však různá a
na jeho obnovu a rozšíření vydávají obce značné finanční prostředky.
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Energie z obnovitelných zdrojů se využívá především v nových zástavbách.
Teplo z fosilních pevných paliv je stále využíváno především ve staré zástavbě obcí, zde
se naskýtá velký prostor pro využití tzv. kotlíkových dotací.
Shrnutí:
Technická infrastruktura a její kvalita je v obcích MAS na různé úrovni a její rozvoj je
vnímán jako žádoucí i z hlediska samotných obyvatel území MAS Boleslavsko.
Z dotazníkového šetření mezi občany je patrno, že oblast technické infrastruktury je
považována za důležitou oblast, kterou je třeba zlepšovat a rozvíjet.
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2.1.8 Zemědělství
Pro

celé území MAS je charakteristická rozvinutá zemědělská výroba, která těží
z vynikajících přírodních podmínek. Je zaměřena především na rostlinnou výrobu,
pěstování pšenice, ječmene, cukrovky, v posledních letech též řepky. Více než 61 %
veškerých ploch na území MAS tvoří orná půda.
Celková výměra území MAS Boleslavsko podle údajů ČSÚ z r. 2014 činí cca 12 380 ha.
Tabulka č. 13: Skladba zemědělské a nezemědělské půdy na území MAS v roce 2014 (údaje v ha)

Zemědělská půda

Nezemědělská půda

Orná
půda

Ovocné
sady

Zahrady

Trvalé
travní
porosty

Chmelnice

Vinice

Lesní
pozemky

Vodní
plochy

Zastavěné
plochy

Ostatní
plochy

Rok 2008

7621

238

367

667

0

0

1829

223

335

1093

Rok 2014

7574

231

367

666

0

0

1830

229

340

1143

-47

-7

0

-1

0

0

+1

+6

+5

+50

61,2

1,9

3,0

5,4

0

0

14,8

1,8

2,7

9,2

Úbytek/
přírůstek
Podíl v %
v roce
2014

Zdroj: ČSÚ a vlastní výpočty

Z vedené tabulky je patrný úbytek zemědělské půdy, především orné půdy o 47 ha za 6
let v důsledku zvyšování výměry zastavěných ploch a zejména ostatních ploch (50 ha).
Graf č. 9: Využití ploch na území MAS v roce 2014

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS
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Podle dostupných informací v roce 2011 na území MAS působilo v oblasti zemědělství,
lesnictví a rybolovu 2,8 % subjektů z celkového počtu registrovaných podnikatelských
subjektů na území MAS. Ve Středočeském kraji byl tento podíl rovněž 2,8 %, na území
celé ČR byl podíl 2,7 %.
Přehled největších podnikatelských subjektů v zemědělství na území MAS podle plochy
obhospodařované půdy: (zdroj Okresní agrární komora Mladá Boleslav)
Zemědělská a.s., Březno
2146 ha
Agrofarma Týnec, s.r.o., Týnec
1365 ha
FYTOSPOL, v.o.s., Obruby
1180 ha
RD Sukorady
633 ha
Selská akciová společnost, Řepov
561 ha
Josef Pavlíček, Libichov
519 ha
Zpracováním produktů rostlinné a živočišné výroby se zabývá např. společnost ŽIVO spol.
s r.o. Kosmonosy.
Graf č. 10: Počet subjektů pracujících v zemědělství mezi lety 2008 – 2014

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Shrnutí:
Na celém území MAS jsou pro zemědělství velmi dobré klimatické i půdní podmínky. V
budoucnu je třeba dbát nejen na podporu zemědělských činností, ale zvýšenou pozornost
věnovat i lesnictví. Dále je třeba zamezit nešetrným zásahům do zemědělské půdy.
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2.1.9 Životní prostředí
Ochrana přírody a stabilita krajiny
Na území MAS Boleslavsko se nachází několik přírodních památek, o které je třeba dále
pečovat a zachovávat je.
Tabulka č. 14: Seznam přírodních památek na území MAS Boleslavsko

Obec
Bakov nad
Jizerou

Březno
Dobrovice

Kosmonosy

Nepřevázka

Přírodní památka
Dub letní

Památné stromy

Klokočka
Klokočka
Niva Bělé u Klokočky
Podhradská tůň
Rečkov
Rečkov
Vrch Baba u Kosmonos
2 kusy lípy srdčité
Dub letní
Buk lesní
Chlum u Nepřevázky
Nahovětec dvoudomý
Horní Stakory
Vrch Baba u Kosmonos
3 buky lesní
Chlum u Nepřevázky

Národní přírodní památka
Evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita
Přírodní památka
Evropsky významná lokalita
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Památné stromy
Památné stromy
Památné stromy
Evropsky významná lokalita
Památné stromy
Evropsky významná lokalita
Přírodní rezervace
Památné stromy
Evropsky významná lokalita

Zdroj: AOPK

Na území MAS se nachází také chráněné území, a to Přírodní park Chlum na
katastrálních územích obcí Dobrovice, Nepřevázka (a Mladá Boleslav).
Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků.
Hodnoty koeficientu KES jsou klasifikovány následovně:
0,10 < KES < 0,30

0,30 < KES < 1,00

1,00 < KES < 3,00

území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být
soustavně nahrazovány technickými zásahy
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v
ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou
labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty
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relativně v souladu s dochovanými přírodními
strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energomateriálových vkladů
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou
ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou
využívání krajiny člověkem

KES > 3,00

Tabulka č. 15: Koeficient ekologické stability v obcích MAS v roce 2014

Obec

KES

Obec

KES

Bakov n. Jizerou

0,59

Nepřevázka

0,14

Bradlec

0,75

Obrubce

1,00

Březno

0,46

Obruby

0,21

Dlouhá Lhota

0,36

Řepov

0,09

Dobrovice

0,28

Sukorady

0,19

Dolní Stakory

0,04

Vinařice

0,66

Kolomuty

0,12

Židněves

0,04

Kosmonosy

0,33
Zdroj: ČSÚ, data pro MAS

Koeficient ekologické stability jednotlivých obcí indikuje neutěšený krajinný prostor na
celém území MAS.
Obrázek č. 4: Koeficient ekologické stability na území ČR

Koeficient ekologické stability
Rok 2011 (poměr ekologicky příznivého využití půdy / ekologicky nepříznivé včetně
ornic)

(Tmavě zobrazené regiony mají dobrý/vysoký Koeficient ekologické stability)
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Ochrana vod
Z hlediska hydrologie se na území MAS nachází jeden významný tok – řeka Jizera,
protékající severozápadní částí území, v jejímž povodí se nachází větší část území
Mladoboleslavska. Jihovýchodní část území je odvodňována řekou Dobrovkou, která
spadá do povodí Labe. Kromě řeky Jizery se všechny ostatní vodní toky v území vyznačují
malou vodností a tedy vyššími koncentracemi vnášených škodlivin a nižší samočisticí
schopností těchto toků, což je spolu s intenzivní zemědělskou výrobou (zejména
rostlinnou) a absencí kanalizace s ČOV v některých sídlech příčinou zhoršené kvality vod
v těchto tocích.
Zdrojem pitné vody pro Mladoboleslavsko jsou podzemní vody jímané z velkých hloubek.
Území má proto zajištěnu velmi kvalitní pitnou vodu splňující i velmi přísné parametry.
Významný regionální zdroj vody je v lokalitě Klokočka. Další menší vodní zdroje jsou
rozmístěny po celém území.
Ovzduší
Kvalitu ovzduší ovlivňují:
- zdroje znečištění v topné sezóně, neboť stále ještě velká část domácností ve venkovských
sídlech používá fosilní pevná paliva,
- automobilová doprava – doprovodným jevem velkého provozu na silnicích a místních
komunikacích je vysoká prašnost a výskyt zplodin
- zemědělská výroba, zejména živočišná – v blízkosti těchto provozů si občané stěžují na
zápach podobně jako v blízkosti bioplynových stanic
Hluk
Na území MAS je zdrojem hluku především intenzivní automobilová doprava –
konkrétně se jedná o hluk automobilové dopravy na silnicích R10, I/16, I/38.
Zvýšené hladiny hluku (denní nad 50 dB a noční nad 40 dB) jsou zaznamenávány v okolí
rychlostní komunikace R 10 (průměrná hodnota hluku 80 – 85 dB) a v okolí silnice č. I/38
(průměrná hodnota hluku 75 – 80 dB). V nočních hodinách dochází na těchto místech ke
snížení hodnot hluku zhruba o 10 – 15 dB.
V obcích je hluková zátěž obyvatelstva nejvyšší na průtazích silnic I. třídy obytnými
zónami sídel. Na nejproblematičtějších úsecích silnic jsou proto navrhovány přeložky,
které mají odvádět tranzitní dopravu mimo zastavěné území.
Hluková zátěž roste spolu s růstem rychlosti a intenzity dopravy. Vzhledem k tomu, že je
možné očekávat další růst intenzity dopravy na páteřních komunikacích, bude vhodné
realizovat kompenzační opatření, která kromě přeložek silně zatížených komunikací mimo
intravilány sídel obnáší budování protihlukových valů a stěn, pásem ochranné zeleně,
lokální snížení maximální povolené rychlosti na komunikacích a pokládání protihlukových
povrchů komunikací.
Ve městě Dobrovice je výrazným zdrojem hluku provoz cukrovaru společnosti Tereos
TTD, který se nachází přímo ve městě.
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Odpadové hospodářství
Všechny obce na území MAS řeší odpadové hospodářství v souladu se zákonem.
Svoz směsného komunálního odpadu i další služby (svoz tříděného odpadu, nebezpečného
odpadu) zajišťuje ve většině obcí společnost Compag z Mladé Boleslavi, pouze 3 obce
zajišťují tuto povinnost prostřednictvím jiných firem ze sousedního Severočeského kraje.
Sběrné dvory jsou pouze ve městech Bakov nad Jizerou a Dobrovice, sběrné místo má
město Kosmonosy.
Všechny obce uvádějí, že v budoucnu mají úmysl systém nakládání s odpady zkvalitňovat
a zdokonalovat, což je v souladu se skutečností, že podle statistik ČSÚ je produkce odpadů
na občana ve Středočeském kraji a Praze nejvyšší.
Ekologické zátěže jsou na většině území MAS vyřešeny, pouze v obci Bradlec je bývalá
skládka provozovny AZNP (automobilové závody).
Komplexní pozemkové úpravy
V žádné z obcí na území MAS neproběhly komplexní pozemkové úpravy, pouze v roce
2006 byly provedeny částečné pozemkové úpravy v obci Dlouhá Lhota. V této oblasti je
možno spatřovat rezervy regionu.

Shrnutí:
Životní prostředí na celém území MAS vykazuje zhoršenou kvalitu (prach, tuhé
znečišťující látky, hluk, zápach), která je způsobena zejména hustou automobilovou
dopravou, intezivní průmyslovou a zemědělskou výrobou, v malých obcích topením
pevnými palivy.
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2.1.10 Bezpečnost obyvatel a krizové řízení
Bezpečnost obyvatel
Obce vnímají otázku bezpečnosti svých obyvatel a majetku jako velmi důležitou.
Hlavním problém jsou nejen trestné činy, ale též drobná majetková kriminalita,
vandalismus, černé skládky, rušení nočního klidů, nedodržování dopravních předpisů a
povolené rychlosti.
Počet trestných činů v roce 2013 na 1000 obyvatel:
v okrese MB:
30,85
ve Středočeském kraji:
28,68
v ČR
30,95
Počet zjištěných trestných činů v okrese Mladá Boleslav dle statistik ČSÚ roste:
v roce 2011
3 306 zjištěných trestných činů
v roce 2012
3 459
v roce 2013
3 855
Bezpečnostní infrastruktura obcí je velmi odlišná, závisí především na velikosti obce a
finančních možnostech.
Městskou policii mají pouze 2 města Bakov nad Jizerou a Kosmonosy, ostatní obce
problém bezpečnosti řeší ve spolupráci s Policií ČR. Několik malých obcí využívá na
základě veřejnoprávních smluv služeb městské policie jiných měst.
Služebna Policie ČR je pouze v Dobrovici, ostatní města a obce jsou rozděleny podle
místní příslušnosti ke služebnám PČR mimo území MAS, a to následovně:
Služebna PČR v Dobrovici: Březno, Dobrovice, Kolomuty, Nepřevázka, Vinařice,
Židněves
Služebna PČR v Mnichově Hradišti: Bakov nad Jizerou, Dlouhá Lhota, Obrubce, Obruby,
Sukorady
Služebna PČR v Mladé Boleslavi 1: Bradlec, Dolní Stakory, Kosmonosy
Služebna PČR v Mladé Boleslavi 2: Řepov
Kamerový systém mají zatím pouze 2 obce, několik dalších obcí ho zvažuje.
V budoucnu je třeba klást zvýšený důraz na prevenci kriminality. V současné době je
problémem nedostatečná intenzita prevence a terénních programů pro drogově závislé, ale
i osoby opouštějící výkon trestu a vracející se na území MAS. Z tohoto důvodu je potřeba
dále realizovat a rozvíjet opatření k prevenci kriminality a programy sociálního
začleňování těchto cílových skupin jako je školení, vzdělávání, prointegrační aktivity,
dluhové a finanční poradenství, resociační programy, ale i revitalizace veřejných
prostranství s opatřeními k předcházení kriminalitě.
Některé obce využívají též fotopasti, zejména v místech, kde vznikají černé skládky.
Bezpečnost občanů v důsledku výrazného silničního provozu vnímají občané jako
velmi významnou a obce se snaží o její řešení zejména budováním nových chodníků a
prvků zpomalujících automobilovou dopravu v obcích.
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Krizové řízení
K bezpečnosti občanů a k pocitu bezpeční obyvatel také výrazně přispívá kvalitně
fungující Integrovaný záchranný systém.
Ve většině obcí na území MAS fungují Sbory dobrovolných hasičů, jejichž jednotky
požární ochrany (JPO) jsou součástí Integrovaného záchranného systému.
Tabulka č. 16: Jednotky požární ochrany v regionu MAS Boleslavsko

Jednotka požární ochrany SDH

Obec
Bakov nad Jizerou

JPO III

Bradlec

JPO V

Březno

JPO III

Dlouhá Lhota

JPO V

Dobrovice

JPO III

Dolní Stakory

JPO V

Kolomuty

JPO V

Kosmonosy

JPO III

Nepřevázka

JPO V

Obrubce

JPO V

Obruby

JPO V

Řepov

nemá jednotku

Sukorady

JPO V

Vinařice

nemá jednotku

Židněves

JPO V
Zdroj: HZS Středočeského kraje

Zřizovateli SDH jsou obce a problémem ve většině jednotek požární ochrany na území
MAS je jejich nedostatečné technické vybavení a nevyhovující zázemí, především
z důvodu nedostatku finanční prostředků. Je proto nutné posílit vybavení těchto jednotek
potřebnou technikou a zajistit funkční a vyhovující zázemí, především zbrojnice.
Shrnutí:
Bezpečnost v obcích je považována občany za jednu z priorit a je proto třeba v budoucnu
vynaložit zvýšené úsilí na její zajištění. Neméně důležitá je připravenost složek
integrovaného záchranného systému, a to i na nové situace (sucho, průmyslové havárie,
únik nebezpečných látek), které v posledních letech přibývají, což dokládají i konkrétní
události na území MAS.
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2.1.11 Řízení obcí, spolupráce, informovanost
MAS Boleslavsko zahrnuje území 15 obcí, které všechny leží v okrese Mladá Boleslav a
patří pod správní působnost obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Z této územně
správní jednotnosti vyplývá jistá výhoda při správě území, řízení obcí i zajištění pokrytí
území složkami IZS.
Řízení obcí
Obce na území MAS Boleslavsko jsou řízeny prostřednictvím svých zastupitelstev v čele
se starostou. Jako problém malých obcí se jeví skutečnost, že většina zastupitelů
nedisponuje výraznými zkušenostmi z oblasti státní správy a samosprávy a že
administrativní náročnost řízení obcí je velká. Tento problém souvisí s nedostatečně
připravenými dotačními projekty, které následně nemohou být dovedeny do zdárného
konce.
Spolupráce obcí
Vzájemná spolupráce obcí je institucionálně zakotvena, členství ve svazcích je motivováno
společnými zájmy a cíli. Na území MAS funguje Mikroregion BABA, který tvoří obce
Bradlec, Kosmonosy a Dolní Stakory. Město Dobrovice je členem dobrovolného svazku
obcí Doubravka, dalšími členy tohoto svazku jsou obce Němčice, Kosořice a Luštěnice,
které jsou zároveň partnery MAS Svatojiřský les. Dále obce spolupracují v oblasti
společných zájmů, např. v oblasti odpadového hospodářství, výstavby splaškové
kanalizace nebo plynofikace.
Obce i přesto, že jsou členy svazků obcí, řeší spoustu projektů individuálně, vzhledem
k tomu, že nejsou schopny nalézt společné řešení společných problémů s ostatními obcemi.
Na území MAS chybí subjekt, který by zastřešoval spolupráci obcí, zastřešoval jejich
fungování a metodicky je řídil. V této oblasti by mohla výrazně pomoci MAS.
Další spolupráce v budoucnu je možná prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje
území Mladá Boleslav na období let 2014 – 2020. Do zájmového území je zahrnuto mimo
města Mladá Boleslav dalších 17 obcí, které sousedí s městem Mladá Boleslav, jsou s ním
funkčně přímo spjaty a tvoří tzv. zázemí. Z těchto obcí je 8 obcí z MAS Boleslavsko Bradlec, Březno, Dolní Stakory, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Řepov, Židněves.
Celkem 9 obcí je členy Svazu měst a obcí ČR (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno,
Dobrovice, Dolní Stakory, Kosmonosy, Obruby, Řepov, Vinařice).
Město Kosmonosy má partnerství s německým městem Seeheim-Jugenheim
z partnerského regionu Darmstadt-Dieburg.
Spolupráce obcí a mezisektorová spolupráce (obec – NNO, NNO – firma) je novou
příležitostí na platformě MAS Boleslavsko.
Obce zamýšlejí spolupracovat v oblastech odpadového hospodářství (komunitní
kompostování, společné sběrné dvory a likvidace odpadů), školství (MŠ a ZŠ) a dopravy.
Některé obce zvažují spolupráci v oblasti péče o obecní majetek a jeho lepší a úspornější
využívání. Jsou to například:
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společná správa nemovitostí v majetku obcí (zejména místních komunikací, lesů,
domovního a bytového fondu, sportovních a kulturních zařízení, posilování
krajinotvorných prvků jako jsou remízky, rybníčky atd.)
- společná zařízení a vybavení (sklady, lesnické stroje, stroje pro údržbu cest,
příkopů a veřejných prostranství, vybavení pro kulturní a společenské akce jako
zvuková aparatura, mobilní jeviště, elektrocentrála nebo velkokapacitní stany)
Konkrétní záměry a jejich realizace je však věcí dalšího období.
MAS tu může pomáhat tím, že bude:
a) vytvářet tematické pracovní skupiny, složené ze zástupců obcí, místních NNO a
podnikatelů (např. v materiálních podmínkách pro společenský život a pro péči o
památky);
b) koordinovat vybrané veřejné služby (propojovat akce, propagovat je, vyhledávat další
potřeby a poskytovatele služeb jako drobné podnikatele a spolky z regionu i z Mladé
Boleslavi);
c) připravovat žádosti nebo přímo získávat granty na tyto účely (především u nadací a
příslušných resortů).
-

Informovat občanů
Obce využívají v komunikaci se svými občany různé prostředky, nejčastěji místní
rozhlas, rozesílání emailových zpráv a SMS zpráv a uveřejňování informací na svých
webových stránkách. Webové stránky mají všechny obce, rovněž místní rozhlas používají
všechny obce. Další formou sdělování informací je vydávání nejrůznějších zpravodajů a
občasníků, pravidelný zpravodaj vydávají 4 obce, SMS zprávy rozesílají 4 obce.
Shrnutí:
Komunikace obcí s občany se stává stále důležitější a obce proto využívají i moderní
technologie pro poskytování informací svým občanům. Základem však v obcích stále
zůstává místní rozhlas a tištěný místní zpravodaj.
Současný stav spolupráce obcí je spíše nedostatečný a v budoucnu je třeba plánovat a
využít jejich širší spolupráci v oblasti společných témat, např. školství, sociální služby,
dopravní obslužnost, bezpečnost, odpadové hospodářství.

2.1.12 Vybavenost obcí a služby
Občanská vybavenost obcí na území MAS ve většině případů koresponduje s populační
velikostí obce. Ve městech Bakov nad Jizerou, Dobrovice, Kosmonosy a městysu Březno
jsou mateřské školy, základní školy, městské knihovny, kulturní sály, sportoviště, obchody
i služby.
V malých obcích tato zařízení chybí, ve většině těchto obcí se nachází pohostinství,
obchod a sportoviště různé technické kvality.
Pobočka české pošty je v 6 obcích na území MAS, a to Bakov n. Jizerou, Březno, Dlouhá
Lhota, Dobrovice, Kosmonosy, Obruby.
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Budovy, ve kterých jsou umístěny obecní úřady, patří do majetku obcí. Ne všechny objekty
však jsou v dobrém stavebně-technickém stavu, několik obcí na nich plánuje rekonstrukci
nebo údržbové práce.
Žádná z malých obcí neuvádí jako prioritní problém nedostatek zařízení občanské
vybavenosti.
Shrnutí:
Občanská vybavenost závisí na velikosti obce a ve většině obcí je na přiměřené úrovni.
Zařízení občanské vybavenosti jsou však velmi často ve špatném stavebně technickém
stavu a potřebují větší opravy a rekonstrukce, na které obce nemají finanční prostředky.
Jedná se zejména o školy, mateřské školy, budovy obecních úřadů, hasičské zbrojnice a
kulturní zařízení.

2.1.13 Kulturní a sportovní činnost v obcích, zájmové organizace
Komunitní život obcí je charakterizován působením nejrůznějších občanských sdružení,
zájmových organizací a spolků, kterých je evidováno na území MAS téměř 90.
Jedná se o kulturní a sportovní zájmové organizace, sbory dobrovolných hasičů,
myslivecká sdružení a rybářské spolky. Jejich činnost je velmi různorodá a bohatá.
Existence a činnost všech těchto organizací závisí především na ochotě a nadšení místních
obyvatel, podpoře sponzorů a obcí. A to nejen podpoře finanční, ale též materiální a
morální, což potvrdil i průzkum mezi zástupci těchto organizací.
Sportoviště a kulturní zařízení
Téměř v každé obci v regionu MAS je jedno či více zařízení pro pohybové aktivity občanů.
Jedná se zejména o fotbalová hřiště, víceúčelová hřiště, tenisové kurty, sportovní haly,
sokolovny, dětská hřiště a volnočasové areály. Problémem u většiny sportovišť je však
jejich nevybavenost, zastaralost a nedostačující zázemí.
Kulturní zařízení většinou v obcích chybí, jako prostory pro kulturní akce často slouží
místní sokolovny, budovy obecních úřadů, bývalé nevyužívané školy a další.
Na území MAS se každoročně pořádá velký počet kulturních a sportovních akcí, několik
z nich má nadregionální význam a charakter, např. přehlídka folklorních tanečních souborů
v Bakově nad Jizerou, přehlídka amatérských divadelních souborů Pojizerské hry
v Dobrovici, festival dechových hudeb Fadrhonsova Dobrovice, koncerty vážné hudby na
zámku v Kosmonosech.
Shrnutí:
Na území MAS působí velký počet zájmových organizací a spolků, ve kterých je možno
spatřovat v budoucnu rozvojový potenciál. Proto je třeba zvýšit a udržovat jejich
všestrannou podporu ze strany obcí i sponzorů.
Zařízení pro pohybové aktivity a sportování obyvatel jsou téměř v každé obci, jejich
úroveň je však velmi rozdílná a hlavním problémem je jejich zastaralost a nedostatečná
vybavenost.
41

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

2.1.14 Cestovní ruch
Území MAS Boleslavsko nabízí přírodní a historický potenciál především pro víkendovou
relaxaci a pro krátkodobé pobyty.
Možnosti ubytování jsou především ve městech a větších obcích na území MAS. Hotely
a penziony jsou v Bakově nad Jizerou, Dobrovici a Kosmonosech, další penziony též
v Nepřevázce, Zvířeticích, Sukoradech, Dlouhé Lhotě a Bradlci. Situace z hlediska kapacit
ubytování je považována za adekvátní vůči poptávce, která je spíše nahodilá, krátkodobá,
tj. 1 až 2 dny, ev.3 dny (víkendy).
Na území MAS jsou 2 informační centra, a to IC Dobrovice a IC Zvířetice (u Bakova).
Ostatní obce poskytují turistické informace pouze na úřadě v rámci úředních hodin.
Možnost získat informace o obci a jejím území se nabízí zejména prostřednictvím
informačních tabulí, které se nacházejí ve většině obcí. Řada obcí vydává vlastním
nákladem příležitostné publikace a informační materiály.
Nabídka stravovacích kapacit je většinou dostatečná, větší důraz je třeba klást na kvalitu
stravovacích zařízení a poskytování gastronomických služeb.
Přírodní zajímavosti na území MAS: Národní přírodní památka Klokočka, přírodní
rezervace Vrch Baba, přírodní park Chlum, evropsky významná lokalita Rečkov, evropsky
významná lokalita Chlum u Nepřevázky, zelená stezka Mladou Boleslaví a Kosmonosy,
naučná stezka Chlum. Seznam všech přírodních památek je uveden v tabulce č. 15.
Církevní památky, převážně kostely, kaple a sloupy jsou v Bakově nad Jizerou, Březně,
Dobrovici, Horních Stakorách, Kosmonosech, Sýčině.
Muzea a galerie: Nejvýznamnější jsou Dobrovická muzea, která zahrnují unikátní
muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, dále Muzeum
Bakovska a Galerie a lapidárium Kosmonosy.
Územím MAS prochází celkem 6 hlavních cyklotras, které jsou hojně využívány téměř
výhradně k rekreačním a sportovním účelům (podrobněji v oddíle 2.1.6 Doprava).
Územím MAS vede také několik značených turistických tras pro pěší turisty. Jedná se o
následující úseky:
 červená: Bradlec – Bakov nad Jizerou – Klokočka - Mnichovo Hradiště,
 červená: Jabkenice, památník B. Smetany – Dobrovice – Vinařice – Chlum – MB,
 modrá: Kosmonosy – Baba – Brejlov – Bakov nad Jizerou,
 několik krátkých spojovacích žlutých tras.
Síť pěších turistických značených tras je v zájmovém území poměrně řídká, což souvisí se
zemědělským charakterem území.
Shrnutí:
Území MAS má dobrý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, který však není dosud
dostatečně využíván; nedostatečná je i propagace regionu.
V oblasti cestovního ruchu se nabízí v budoucnu možnost výrazné spolupráce se
sousedními MAS, např. LAG Podralsko a MAS Svatojiřský les.
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2.1.15 Památky a kulturní dědictví
Na území MAS se nenachází žádná národní kulturní památka, ani městská či vesnická
památková rezervace ani památková zóna.
Rovněž žádná památka není v Indikativním seznamu NKP.
Nemovité památky v daném území jsou ve vlastnictví soukromých i právnických osob,
církví i státu. Památky zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek jsou uvedeny
v následující tabulce.
Tabulka č. 17: Přehled evidovaných nemovitých kulturních památek na území MAS Boleslavsko

Obec /
Místní část
Bakov nad
Jizerou

Název památky

Obec

Název památky

Kostel sv. Barbory

Chloumek

Kostel sv. Bartoloměje

Chudoplesy

Hradiště Švédské šance –
archeolog. stopy
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kolomuty

Socha sv. Josefa

Sloup Nejsvětější Trojice

Kosmonosy

Loreta sta. Casa
Obora-zbytky ohrazení

Březno

Soubor mohylových
pohřebišť
Kostel sv. Václava

Dobrovice

Socha sv. Floriána
Socha sv. Isidora-podstavec
Socha sv. Prokopa
Socha sv. Václava
fara
zámek
Kostel sv. Bartoloměje

Dolní Stakory

Socha sv. Václava
Sloup se sousoším Nejsvětější
Trojice
zámek
Zemědělský dvůr
Městský dům č.p. 7
radnice
fara
Městský dům č.p.62-brána
Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého
zámek
Kláštěr piaristický
fara
Vila-soubor dvou vil
Tvrz Hrádek – archeol.stopy
Kostel Nejsvětější Trojice/sv.
Vavřince
Sousoší Nejsvětější Trojice
Venkovská usedlost č.p. 25

Horní Stakory

zvonice

Zvířetice

Socha sv. Jana Nepomuckého
sýpka
Zemědělský dvůr č.p. 1

Bojetice

Soubor dvou výklenkových kaplí

Nepřevázka
Obrubce

Obruby
Podhradí
Řepov
Studénka
Sukorady
Sýčina
Týnec
Velký Rečkov
Klokočka
Velký Rečkov
Klokočka
Vinařice
Židněves

Zdroj: NPÚ
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Hrad Zvířetice-zřícenina
Socha panny Marie
zámek
Socha sv. Václava
Kostel sv. Václava
Kostel sv. Anny
Kaple sv. Štěpána (Stapina)
Zámek-lovecký zámeček
Vinařické mohyly I, II, III
zámek
Socha sv. Vojtěcha
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Kostel sv. Václava v Sýčině (u Dobrovice) je veden v Seznamu ohrožených nemovitých
památek. Jedná se o církevní majetek, tento kostel je jednou z devíti ohrožených památek v okrese
Mladá Boleslav.

Mimo památek zapsaných na ÚSKP je zde i množství drobných obecních památek –
mnoho nezapsaných křížků, kapliček, malých zvoniček či pomníků, které se snaží udržovat
obce či občanská sdružení. Na vesnicích je možné nalézt architektonicky významné
historické vstupní barokní brány bývalých statků, špýcharů a mlýnů jsou většinou ve
značně zanedbaném stavu – finančně náročnější památková ochrana „brání“ majitelům
v opravě.
Většina obcí má pomníky obětem obou světových válek.
Shrnutí:
Na území MAS se nachází více než 50 památek, které jsou vedeny v Ústředním seznamu
kulturních památek. Tyto památky jsou ve vlastnictví obcí, církví i soukromých subjektů.
Většina vlastníků nemá dostatek finančních prostředků na opravy a rekonstrukce těchto
památek.
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2.1.16 Rozvojový potenciál území
Územní plány obcí
Územní plánování je nástrojem pro racionální rozvoj určitého území a územně plánovací
dokumentace je jedním ze základních podkladů pro rozvoj obcí. Všechny obce a města
MAS mají zpracovaný územní plán, některé ho v současné době aktualizují nebo pořizují
nový. Jednotlivé obce mají v územních plánech vymezeny rozvojové plochy s jejich
funkčním využitím. Rozvojová území jsou většinou vymezena ve vazbě na přístupové
dopravní komunikace. V Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje je doporučeno
upřednostňovat intenzivnější využití zastavěných území před zástavbou volných
ploch, a to zejména při výstavbě objektů bydlení.
Další rozvojové strategické dokumenty obcí
Dlouhodobé strategické dokumenty rozvoje mají zpracována pouze města Dobrovice a
Kosmonosy.
Ostatní obce na území MAS připravují roční plány a přitom vycházejí ze záměrů a potřeb v
jejich území. V oblasti strategického plánování je vhodné v budoucnu pořizovat
dlouhodobější plány rozvoje obcí, třeba i s pomocí MAS.
Tabulka č. 18: Přehled územně plánovací dokumentace a dalších strategických dokumentů obcí MAS

Obec
Bakov nad Jizerou
Bradlec
Březno
Dlouhá Lhota
Dobrovice
Dolní Stakory
Kolomuty
Kosmonosy
Nepřevázka
Obrubce
Obruby
Řepov
Sukorady
Vinařice
Židněves

Územní plán

Další dokumenty

ano

Strategický plán rozvoje
města z r. 2009, Komunitní
plán sociálních služeb z r.
2009

ano
zpracován návrh ÚP
v procesu schvalování
změna č.2
pořizuje se nový ÚP-před
dokončením
ano
ano, probíhá změna ÚP
ano,
pořizuje se nový ÚP
ano, r. 2002
ano
ano, 06/2011, požadavky na
změny
pořizuje se nový ÚP,
r. 2016
ano, probíhá změna ÚP
ano
ano
Zdroj: vlastní šetření 2015
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Integrovaný plán rozvoje
města 2014-2020

Plán rozvoje města do r.
2015, zpracovává se nový
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Rozvojová území
Na území MAS Boleslavsko je několik zanedbaných ploch, brownfields a opuštěných
provozoven. Patří mezi ně např. areál bývalé fary a část areálu bývalého pivovaru
v Dobrovici, nevyužívaná provozovna a nevyužitá plocha v Obrubech, bývalá škola
v Obrubcích a další.
V této oblasti je žádoucí spolupráce dotčených obcí, vlastníků pozemků a objektů,
podnikatelů, zemědělských subjektů a NNO při jednání o možnostech využití těchto
nevyužívaných ploch a objektů v rámci jednotlivých operačních programů.
Další rozvojový potenciál
1) Určitý potenciál rozvoje regionu je i v cestovním ruchu, zejména – s ohledem na
blízkost města Mladá Boleslav – příměstská rekreace s půldenním nebo jednodenním
pobytem rodin, seniorů, firemních týmů a škol. Na využitelnost území pro příměstskou
rekreaci mají vliv:
Úroveň a intenzita příměstské rekreace je dána především
 samotný rekreační potenciál regionu
 dopravní infrastruktura
 rekreační infrastruktura (zařízení a služby pro cestovní ruch)
 cílové skupiny návštěvníků (počet, struktura, motivace)
Které faktory rozhodnou o budoucím využití potenciálu regionu Boleslavsko? Jsou to
zejména:
 blízkost Mladé Boleslavi (je rozhodující pro další vývoj zaměstnanosti a příměstský
cestovní ruch)
 schopnost obcí získávat a využívat dotace a granty mimo CLLD (tzn. z resortních,
krajských a nadačních programů)
 spolupráce obcí, vzájemná komunikace a možnost MAS koordinovat jejich potřeby
(spolupráce např. v oblasti péče o obecní majetek může přinést úspory v rozpočtech
obcí)
 spolupráce místních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (dosud podnikali jen
samostatně), jako jsou ubytovací a stravovací kapacity, volnočasové spolky apod.
Shrnutí:
Všechny obce MAS mají platné územní plány, některé jsou však zastaralé a je tudíž
nutná jejich aktualizace nebo zpracování nových ÚP.
Na území MAS existují potřebné a akceschopné instituce a organizace, rovněž
informační a lidské zdroje i jisté finanční prostředky, zejména měst a obcí.
Všechny tyto součásti rozvojového potenciálu je možno vhodně využít k rozvoji regionu.
Nedostatek pro integrovaný rozvoj území lze spatřovat v absenci plánů rozvoje obcí;
v této oblasti je v budoucnu možná pomoc a spolupráce MAS.
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2.2 SWOT analýza
2.2.1 Metodika prací SWOT analýzy
Při SWOT analýze byl realizován postup v souladu s obecně přijímanými metodickými
postupy.
Práce byly provedeny ve třech etapách:
I. pořízení charakteristik S, W, O, T, spojených s regionem
II. vyhodnocení všech položek z hlediska důležitosti (závažnosti) pro region –
prioritizace
III. odvození strategií rozvoje regionu na základě S, W, O, T
Byla přitom kombinována práce expertů, zájmových skupin, tématických pracovních
skupin a plenárního jednání partnerů MAS.
Pokud jde o zdroje informací pro SWOT analýzu, byly využity:
- analýza současného stavu regionu a soupis problémů a potřeb
- zkušenosti partnerů MAS (při komunitních setkáních a v zájmových skupinách)
- znalost trendů očekávaných přizvanými experty
Pro práci v prvních dvou etapách byl zvolen tento postup:
1. preparací z analýzy současného stavu, ze seznamu problémů a potřeb, z diskusních
setkání v zájmových skupinách, tematických pracovních skupinách a ze znalostí
přizvaných expertů byl zpracován seznam položek S, W, O, T
2. na hlavním jednání zájmových skupin se položky doplnily a ohodnotila se jejich
důležitost (závažnost) pro region
3. byla provedena syntéza názorů jednotlivých zájmových skupin a vytvořen celkový
SWOT přehled pro region (odd. 2.2.5)
4. po rozsáhlé diskusi na téma:

jak využívat a rozvíjet S ?

jak kompenzovat, odstraňovat nebo potlačovat W ?

jak využít O ?

jak se preventivně chránit před hrozbami? jak odstraňovat či snižovat T ?
navrhlo plénum MAS některé jednoduché „strategie“ v zaměření SCLLD
Bylo uplatněno toto pojetí S, W, O, T:
S a W jsou vnitřní charakteristiky regionu
O a T jsou vnější faktory, které nemůže místní akční skupina ani místní subjekty přímo
ovlivnit, mohou je pouze využít či respektovat.
SILNÉ STRÁNKY (S):
= jednoznačně pozitivní důležité skutečnosti a aktivní trendy vývoje v regionu – přednosti,
výhody, silné stránky:
Byly položeny otázky:
 Co patří k největším kladům regionu MAS Boleslavsko (ve srovnání s jinými)?
 V čem jsme zde lepší než ostatní?
 Co se u nás daří?
 O co se můžeme opřít (Přírodní hodnoty? Turistické atraktivity? Dobré veřejné služby?
Zařízení pro obyvatele a návštěvníky? Nízká nezaměstnanost? Dobré silnice?)
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SLABÉ STRÁNKY (W):
= negativní skutečnosti a trendy vývoje v regionu – nevýhody, nedostatky, problémy, slabé
stránky:
Byly položeny otázky:
 V čem je náš region špatný?
 V čem jsou největší nedostatky?
 Jaké problémy je třeba řešit? Co by se mělo podstatně zlepšit?
 Na co si stěžují občané, podnikatelé, starostové, …?
 V jakých směrech zaostáváme za jinými regiony nebo za sousedním městem?
PŘÍLEŽITOSTI (O):
= příležitosti, které se z okolního prostředí (okolní regiony, město Mladá Boleslav,
Středočeský kraj, ČR, EU) naskýtají pro další rozvoj; pozitivní okolnosti, které nelze
naším působením primárně vyvolat, avšak lze je využít
Byly položeny otázky:
 Co dobrého se může stát v budoucnosti?
 Co je dosažitelné? Co je pro náš region vhodné?
 Jaké změny, vlivy, události mimo region ke možno využít – politické, ekonomické,
sociální, ekologické, legislativní, technologické?
 Jaké nové příležitosti nastanou? Budou mít tuto příležitost i ostatní regiony?
HROZBY (T):
= hrozby z okolního prostředí (kraj, ČR, svět), vnější rizika či ohrožení, k nimž může dojít,
ohrožení a negativní vlivy z vnějšku, které nemůže region odvrátit vlastními silami, avšak
může se na ně připravit, kompenzovat je, snížit jejich dopady apod.
Byly položeny otázky:
 Jaké negativní vlivy mohou nastat - politické, ekonomické, sociální, ekologické,
legislativní, technologické?
 Co může ohrozit realizaci strategie rozvoje?
 Na co je třeba se připravit?
V oddíle 2.3.4 je popsána vazba problémů, potřeb a příležitostí na ESIF.
V oddíle 2.3.5 jsou určeny priority pro zaměření Strategie CLLD v strategické části.
2.2.2 Přehled SWOT analýzy
V průběhu prací vznikly tematické přehledy charakteristik SWOT. Ty však nejsou do
SCLLD zahrnuty, neboť byly jakožto pouhé pracovní podklady překonány shrnujícím
hodnocením v plénu MAS. Aplikací postupu uvedeného v odd. 2.2.4 byl sestaven
následující přehled analýzy SWOT.
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Obyvatelstvo
Silné stránky „S“

Slabé stránky „W“

Trvalý růst počtu obyvatel

Dvě sociálně vyloučené lokality

Vyšší podíl středoškolsky a vysokoškolsky Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků
vzdělaných lidí
Rostoucí kriminalita, vandalismus, zvyšování
Výrazný podíl mladých lidí
počtu drogově závislých osob

Příležitosti „O“

Hrozby „T“

Příchod mladých a vzdělaných lidí

Globální trend stárnutí populace

Trvale rostoucí počet dětí

Růst podílu sociálně nepřizpůsobivých občanů

Technická a dopravní infrastruktura v území
Silné stránky „S“

Slabé stránky „W“

Dobrá silniční dostupnost území (prochází
komunikace R10, I/16, I/38)

Špatný technický stav místních komunikací i
komunikací III. třídy

Hustá silniční síť

Absence chodníků a jiných bezpečnostních
prvků podél komunikací I., II. a III. třídy

Snadná dosažitelnost Prahy, Liberce, Jizerských
hor a Krkonoš (pro kulturu, sportování,
rekreaci)

Absence cyklostezek pro dopravu obyvatel do
práce a do škol

Veřejný vodovod s vodou vysoké kvality ve
všech obcích

Chybějící splašková kanalizace a ČOV ve
většině malých obcí

Městská hromadná doprava na části území MAS

Vyšší náklady malých obcí na zajištění dopravní
obslužnosti
Nedostatečná dopravní obslužnost (večer,
víkendy, prázdniny)

Příležitosti „O“

Hrozby „T“

Návaznost na realizaci dopravních staveb
v území (obchvaty obcí, sjezdy z R10)

Velká a stále rostoucí hustota provozu na všech
komunikacích

Zdvoujkolejnění železniční tratě PrahaMilovice-Mladá Boleslav

Nedostatek finančních prostředků na opravy a
údržbu komunikací

Výstavba hlavních kanalizačních přivaděčů

Nedostatek finančních prostředků na výstavbu
splaškové kanalizace a ČOV
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Občanská vybavenost a služby
Silné stránky „S“

Slabé stránky „W“

Kvalitní bytový fond, málo neobydlených domů

Nedostatečná kapacita zařízení pro děti od dvou
let, mateřských škol, následně základních škol a
školních družin

Intenzivní bytová výstavba především
rodinných domů
Dostatečný počet i nabídka středních škol
v blízké Mladé Boleslavi
Dostačující občanská vybavenost (většinou
odpovídá velikosti obce)
Velké množství méně významných kulturních
památek a přírodních zajímavostí,
významné muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví a řepařství

Nedostatečná kapacita poboček ZUŠ
Absence všech sociálních zařízení a služeb ve
většině obcí MAS
Nedostatečná kapacita sociálního bydlení
Absence specializovaných lékařských služeb ve
všech obcích i městech MAS
Nedostačující kapacita zařízení pro seniory ve
městech mimo území MAS (Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Luštěnice)
Zastaralá síť veřejného osvětlení a místního
rozhlasu
Špatný stavebně technický stav objektů
občanské vybavenosti (školy, knihovny,
hasičské zbrojnice, obecní úřady, kulturní
zařízení)
Špatný stavebně technický stav hřbitovů a
drobných památek (kapličky, křížky, sochy,
památníky) ve většině obcí
Nedostatečné materiální a technické vybavení
jednotek požární ochrany
Absence a neaktuálnost povodňových a
krizových plánů obcí
Nedostatečné pokrytí území MAS služebnami
Policie ČR
Nedostatečné rozšíření a využívání kamerových
systémů v obcích
Nedostatečná všestranná podpora činnosti
zájmových organizací a spolků

Příležitosti „O“

Hrozby „T“

Potenciál dalšího rozvoje sociálních služeb
v domácím prostředí klientů

Postupný zánik drobných živností, obchodů a
dalších služeb na venkově a v malých městech

Možnost využít placených služeb městské
policie z jiných obcí nebo regionu

Zajištění trvale udržitelné péče o seniory
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Životní prostředí, zemědělství, krajina
Silné stránky „S“

Slabé stránky „W“

Kvalitní orná půda tvoří 61% rozlohy území
MAS

Úbytek orné půdy v důsledku průmyslové a
bytové výstavby

Kvalitní zdroje podzemních vod

Vytápění především pevnými palivy v malých
obcích

Dobrá úroveň systému nakládání s odpady
v obcích

Zhoršená kvalita životního prostředí způsobená
automobilovou dopravou, intenzivní
průmyslovou a zemědělskou výrobou (prach,
tuhé znečišťující látky, zápach, hluk)
Problémy s vodou v krajině (povodně, sucha)
Velmi nepříznivé hodnoty koeficientu
ekologické stability na celém území MAS
Nedostatečná prostupnost krajiny
Nízký a stále klesající počet subjektů
podnikajících v zemědělství a lesnictví
Nedostatečná rekonstrukce zemědělských
objektů (provozoven, skladů, hal) a
modernizace vybavení zemědělských podniků
Neprovedené pozemkové úpravy

Příležitosti „O“
Možnost využití prostředků OPŽP na zlepšení
systému odpadového hospodářství obcí
v souladu s legislativou (sběrné dvory,
kompostárny, kompostéry, atd.)
Vytváření podmínek motivujících občany
k vyššímu třídění odpadu
Možnost využití dotace na pořízení
ekologického vytápění

Hrozby „T“
Narušení venkovského rázu krajiny v důsledku
rozšiřování moderní zástavby
Využití zemědělské půdy především k rostlinné
výrobě
Nešetrné zásahy do zemědělské půdy vlivem
špatného hospodaření (pěstování biomasy,
monokulturních rostlin atd..), eroze půdy
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Podnikání a zaměstnanost
Silné stránky „S“
Blízkost Mladé Boleslavi a výrazný vliv firmy
Škoda Auto

Slabé stránky „W“
Kupní potenciál je realizován mimo území
MAS ve velkých městech (Mladá Boleslav,
Liberec, Jičín)

Velmi nízká míra nezaměstnanosti
Vyšší průměrná mzda

Nevyhovující stav objektů podniků
v řemeslných, stavebních a zpracovatelských
oborech i v cestovním ruchu
Nedostatek objektů pro agroturistiku
s kulturními a sportovními aktivitami
Nedostatečná propagace místního podnikání
Nedostatečná propagace a využití turistických
cílů
Problematický nábor pracovních sil mimo
Škoda Auto (těžko lze konkurovat tak velkému
a vlivnému zaměstnavateli)

Příležitosti „O“
Blízkost města Mladá Boleslav (např. využití
pro příměstský cestovní ruch)
Dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu

Hrozby „T“
Hrozba krize automobilového průmyslu
Vysoká administrativní zátěž a tudíž neochota
drobných podnikatelů k podnikání

Podpora sociálního podnikání pro
znevýhodněné skupiny obyvatel

Působení samosprávy
Silné stránky „S“
Všechny obce MAS leží v jednom okrese a patří
do správní působnosti jedné obce s rozšířenou
působností ORP Mladá Boleslav

Slabé stránky „W“
Nedostatečná spolupráce a výměna zkušeností
mezi obcemi

Příležitosti „O“

Hrozby „T“

Plánování širší spolupráce v oblasti společných
témat, např. školství, sociální služby, dopravní
obslužnost, bezpečnost, odpadové hospodářství

Možnost budoucího zhoršení počínající
spolupráce obcí MAS, např. s ohledem na
komunální volby

Vliv novely rozpočtového určení daní na
zvýšení daňových příjmů obcí

Nedostatečný soulad strategie MAS a IPRÚ a
nedostatečná spolupráce města Mladá Boleslav
s osmi obcemi MAS začleněnými do IPRÚ
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Rozvojový potenciál území
Silné stránky „S“

Slabé stránky „W“

Velký počet zájmových organizací a spolků,
aktivní spolkový život

Chybějící nebo zastaralé územní, regulační,
věcné a finanční plány rozvoje obcí a měst

Široké spektrum volnočasových aktivit ve
městech MAS
Příležitosti „O“

Hrozby „T“

Možnost využít prostředky z evropských fondů
v operačních programech a prostředky
z Programu rozvoje venkova pro rozvoj
v oblasti zemědělských i nezemědělských
činností

Změny v podmínkách a pravidlech pro
poskytování grantů a dotací
Snížení alokovaných finančních částek pro
MAS v rámci jednotlivých operačních programů

Možnost využití krajských a nadačních
finančních zdrojů (grantové programy)
Uplatnění potenciálu MAS při aktivizaci
místních subjektů (společné aktivity obcí, firem
a NNO)

2.3 Analýza problémů a potřeb
2.3.1 Problémy v regionu
Na základě popisu a zhodnocení současného stavu problematiky regionu, dotazování
stakeholderů, především partnerů MAS a starostů měst a obcí, vyhodnocením
dotazníkových šetření a zhodnocení nejbližších trendů vývoje vznikl soupis hlavních
problémů a také potřeb v regionu MAS Boleslavsko. Ustavené zájmové skupiny a TPS
pak vyhodnotily jejich důležitost z hlediska budoucího zaměření celé SCLLD.
Identifikované problémy jsou uvedeny v přehledu.
Tematika

Identifikovaný problém

Obyvatelstvo

Globální trend stárnutí populace
Existence 2 sociálně vyloučených lokalit
Rostoucí počet trestných činů a kriminality v regionu, slabší úroveň
prevence kriminality, vandalismus a zvyšování počtu drogově
závislých osob
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v průmyslu i zemědělství chybějící absolventi SOU (vyučení), kteří budou následně vykonávat
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Tematika

Identifikovaný problém

svoji profesi
Malý důraz na environmentální výchovu (provázanost mezi školou,
samosprávou a veřejností)
Špatný technický stav většiny místních komunikací i komunikací III.
třídy
Absence chodníků i jiných bezpečnostních prvků podél komunikací I.,
Technická a
II. a III. třídy
dopravní
Absence vhodných cyklostezek pro dopravu obyvatel za prací a
infrastruktura službami
v území
Chybějící splašková kanalizace a ČOV ve většině malých obcích
Vyšší náklady malých obcí na zajištění dopravní obslužnosti
Nedostatečná dopravní obslužnost (večer, víkendy, prázdniny)
Nedostatečná kapacita zařízení pro děti od dvou let, mateřských škol,
následně základních škol a kapacit školních družin
Nedostatečná kapacita poboček ZUŠ
Růst počtu starších občanů s potřebou zdravotních a sociálních služeb v
domácnostech (terénní soc. služby)
Školství,
zdravotnictví a Absence sociálních zařízení a služeb ve většině obcí MAS
sociální služby Nedostatečná kapacita sociálního bydlení
Absence specializovaných lékařských služeb ve všech obcích i městech
MAS
Výrazně nedostačující kapacita zařízení pro seniory ve městech mimo
území MAS (Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a Luštěnicích)
Zastaralá síť veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Technická
infrastruktura Špatný technický stav většiny drobných památek v obcích (kapličky,
v obcích
křížky, sochy, památníky atd.)
Nedostatečné pokrytí území služebnami Policie ČR
Nedostatečné materiální a technické vybavení jednotek požární
Bezpečnost
ochrany
občanů a
krizové řízení Absence a neaktuálnost povodňových a krizových plánů obcí
Nedostatečné rozšíření a využívání kamerových systémů
Špatný stavebně-technický stav objektů občanské vybavenosti (školy,
knihovny, hasičské zbrojnice, obecní úřady, kulturní zařízení)
Nedostatečná vybavenost venkovních sportovišť, jejich nedostatečná
kontrola a údržba
Špatný stavebně-technický stav hřbitovů ve většině obcí
Občanská
vybavenost a Nedostatečné materiální i nemateriální zajištění zájmových organizací
volný čas
a spolků a nevýrazná podpora jejich činnosti
Menší zakotvenost v komunitách, kulturní a společenský život se
odehrává částečně mimo obce, a to především v Mladé Boleslavi
Vytápění především pevnými palivy v malých obcích (negativní vliv na
Životní
ovzduší)
prostředí
Zhoršená kvalita životního prostředí způsobená automobilovou
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Tematika

Zemědělství,
krajina

Podnikání a
zaměstnanost

Působení
samosprávy
Rozvojový
potenciál
území

Identifikovaný problém
dopravou, průmyslovou a zemědělskou výrobou (prach, tuhé
znečišťující látky, zápach, hluk)
Problémy s vodou v krajině (povodně, sucha)
Nedostatečná prostupnost krajiny
Nepříznivé hodnoty koeficientu ekologické stability KES na celém
území MAS
Úbytek orné půdy v důsledku průmyslové a bytové výstavby
Neprovedené pozemkové úpravy
Nízký a stále klesající počet subjektů podnikajících v zemědělství a
lesnictví
Nedostatečná rekonstrukce zemědělských objektů (např. provozoven,
skladů, hal) a modernizace vybavení zemědělských podniků
Kupní potenciál je realizován mimo území MAS ve velkých městech
(Mladá Boleslav, Liberec, Jičín)
Nevyhovující stav objektů podniků v řemeslných, stavebních a
zpracovatelských oborech i v cestovním ruchu
Nedostatek objektů pro agroturistiku s kulturními a sportovními
aktivitami
Nedostatečná propagace místního podnikání
Nedostatečná propagace a využití turistických cílů
Nedostatek ubytovacích zařízení pro cestovní ruch
Problematický nábor pracovních sil mimo ŠKODA AUTO
(nedostatečná motivace, těžko se konkuruje tak velkému a vlivnému
zaměstnavateli)
Nedostatečná spolupráce mezi obcemi v celém území MAS
Chybějící nebo zastaralé územní, regulační, věcné a finanční plány
rozvoje obcí a měst

V další části se MAS soustředila na potřeby, které z těchto problémů vyplynuly. V
seznamu potřeb jsou však uvedeny jen ty, jež může některý subjekt nebo spolupráce
subjektů reálně ovlivnit. Jde často o regionální a místní stakeholdery, jakými jsou
Středočeský kraj, město Mladá Boleslav, jednotlivé obce MAS nebo spolupráce místních
firem, NNO a obcí.
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2.3.2 Potřeby v regionu
Tematika

Technická a
dopravní
infrastruktura v
území

Občanská
vybavenost

Bydlení
Vzdělávání a
školství

Zdravotnictví a
sociální služby

Technická
infrastruktura

Bezpečnost
občanů a
krizové řízení

Potřeby v regionu
Budování bezpečnostních prvků na silnicích I. a II. třídy ve vybraných
obcích
Oprava většiny místních komunikací i komunikací III. třídy
Výstavba chodníků podél komunikací II. a III. třídy i podél místních
komunikací
Zvýšení využití železniční tratě v regionu
Zajištění nízkokapacitních autobusů pro obce, které mají vyšší náklady
na zajištění dopravní obslužnosti
Výstavba cyklostezek pro dopravu obyvatel za prací a službami (mezi
obcemi a do MB)
Vybavení venkovních sportovišť a zvýšení jejich technické kvality
Potřeba rozsáhlých oprav a rekonstrukcí hřbitovů ve většině obcí
Potřeba zateplit veřejné budovy v obcích a zajistit nové zdroje energií
(teplo apod.)
Nutnost rekonstruovat veřejné budovy v obcích (obecní úřady,
hasičské zbrojnice, kulturní zařízení, knihovny)
Rekonstrukce a další využití opuštěných a nevyužívaných objektů a
ploch v obcích (veřejných i soukromých)
Budování dětských hřišť
Potřeba úprav veřejných prostranství
Výstavba nové sportovní haly/tělocvičny
Zajištění dostupnosti sociálního bydlení
Zvýšení kapacity mateřských škol, následně základních škol a zejména
školních družin
Zlepšení špatného technického stavu objektů pro vzdělávání
Zvýšení možnosti vzdělávání dětí v uměleckých oborech (zvýšit
kapacitu poboček ZUŠ)
Zajištění dostupnosti lékařských specialistů alespoň ve městech MAS
Výstavba a zřizování chybějících sociálních zařízení a služeb (zejména
domovy pro seniory, pečovatelské služby, chráněné bydlení a sociální
poradny, komunitní centra, nízkoprahová centra pro děti a mládež)
Výstavba nedostatečné nebo úplně chybějící sítě splaškové kanalizace
a ČOV ve většině malých obcích (Dlouhá Lhota, místní části města
Dobrovice, částečně Bradlec, Dolní Stakory, místní části Bakova,
Obrubce, Obruby, částečně Březno)
Rekonstrukce a rozšíření vodovodu v některých obcích
Potřeba přechodu k úsporným svítidlům veřejného osvětlení
Zajištění materiálního a technického dovybavení jednotek požární
ochrany
Aktualizace a vypracování povodňových a krizových plánů obcí
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Kulturní a
sportovní
činnost, spolky

Cestovní ruch,
kulturní
památky

Životní
prostředí

Zemědělství

Podnikání,
výroba,
zaměstnanost

Řízení obcí,
spolupráce obcí

Využití placených služeb městské policie z jiného regionu malými
obcemi
Rozšíření a využívání kamerových systémů
Posílení prevence kriminality
Navýšení pokrytí území služebnami Policie ČR
Nutnost termínové koordinace v nabídce pořádaných akcí v obcích i
regionu
Potřeba finanční, materiální i morální podpory všech spolků
(kulturních i sportovních) a organizací ze strany obcí a sponzorů
(vybavení, příspěvky na činnost)
Rozšiřování volnočasových, sportovních a kulturních aktivit (i pro děti
a seniory)
Potřeba oprav mnoha drobných sakrálních památek v obcích
Větší propagace a využití turistických cílů
Potřeba zadržování vody a protipovodňová opatření (rybníky, mokřady
propustky, hráze aj.) za účelem hospodaření s vodou
Potřeba změny vytápění pevnými palivy v malých obcích (podpora
výměny kotlů a médií
Výsadba nové zeleně v extravilánech a sídlech a následná péče o zeleň
Kulturní zásahy do krajiny (cesty, remízky) za účelem zajištění její
lepší prostupnosti,
Předcházení vzniku komunálního odpadu, zdokonalovat a zkvalitňovat
nakládání s odpady
Zkvalitnění environmentální výchovy (provázanost mezi školou,
samosprávou a veřejností, je třeba zapojit celou společnost – osvěta,
změna způsobu myšlení)
Potřeba výstavby a rekonstrukce zemědělských objektů (např.
provozoven, skladů, hal)
Modernizace vybavení zemědělských podniků
Potřeba diverzifikace činností zemědělských subjektů (k předcházení
jejich úbytků)
Potřeba pozemkových úprav ve všech obcích regionu
Zlepšení technického stavu objektů a zastaralého vybavení řady
podniků v řemeslných, stavebních a zpracovatelských oborech i v
cestovním ruchu
Potřeba rekonstrukce objektů pro agroturistiku s kulturními a
sportovními aktivitami
Zajištění výrazné propagace místního podnikání v regionu
Zvýšení informovanosti a spolupráce obcí a místních podnikatelů
Větší spolupráce nejen mezi sousedními obcemi (školství, sociální
služby, dopravní obslužnost, bezpečnost, odpadové hospodářství)
Zajištění dostatečného souladu strategie MAS (SCLLD) a IPRÚ Mladá
Boleslav
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Rozvojový
potenciál území

Zlepšení spolupráce města MB s osmi obcemi MAS Boleslavsko v
rámci IPRÚ
Potřeba aktualizace územních plánů obcí a města
Aktualizace plánů rozvoje měst na území MAS
Zpracování plánů rozvoje obcí MAS

2.3.3 Soudobé trendy ve vybraných tematických oblastech SCLLD
Při analýze problémů a potřeb bylo rovněž přihlédnuto k současným trendům, které budou
mít vliv na vývoj regionu MAS Boleslavsko 7.
K základním trendům významným pro region Boleslavska patří:
 zvyšující se absolutní počet i relativní podíl obyvatel nad 64 let, z nichž někteří se
dostávají do důchodového věku ve stále lepším zdravotním stavu a často i s větším
majetkem a průběžnými příjmy a dožívají se stále delšího věku, a jiní naopak v
chronicky přetrvávajícím špatném zdravotním stavu (vyžadujícím soustavnou péči) a v
chudobě
 pokračující suburbanizace v regionu, příměstské a satelitní bydlení v okolí Mladé
Boleslavi (ale možná i další zábor krajiny pro komerční účely, například skladiště)
Významné trendy, které je třeba využít (jde-li o pozitivní příležitosti), nebo je naopak
minimalizovat (jde-li o negativní trendy), se nalézají v jednotlivých tematických oblastech
SCLLD. Jsou to zejména trendy ve vzdělávání, zaměstnanosti, sociálních službách,
životním prostředí a využití volného času.
Vzdělávání a zaměstnání:
 další redukce sítě středních škol
 větší podpora řemeslných, přírodovědných a technických oborů na středních
školách a učilištích (na úkor, ekonomiky, gastronomie,
 důraz na inovace (technické, technologické, materiálové – ale i sociální)
 propojení sociální služby a podnikání - sociální podnikání (neusiluje výhradně o
zisk, používá podporu z veřejných zdrojů a zaměstnává převážně lidi, kteří se na
trhu práce těžko uplatňují sami – například mladí lidé bez praxe, zdravotně
postižení, matky malých dětí a řada dalších);
Sociální začleňování a péče:
 přechod od ústavní k rodinné péči, od institucionalizované formy ke komunitní
(terénní sociální práce, propojení zdravotních a sociálních služeb, komunitní centra
atd.);
 pracovní uplatnění mladých lidí (nové iniciativy EU, OP Zaměstnanost, placené
odborné praxe absolventů škol);
 institucionalizovaná péče o děti předškolního věku (různé druhy školek)

7

Výtah z pracovních podkladů společnosti Tima Liberec (2015, nepubl.).
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Cestovní ruch a volný čas
 přesun zájmu do zážitkové turistiky – CR jako zdroj místních příjmů a
zaměstnanosti (udržení stávajících a zřízení nových prac. míst), zejména aktivity v
přírodě a návštěva atraktivních outdoorových akcí
 rozvoj gastroturistiky (nejlépe pomocí spolupráce destinačního managementu a
nositele regionální značky, resp. sítě místních producentů)
 rozvoj volnočasových aktivit v přírodě (sportovních i odpočinkových)
 rostoucí poptávka seniorů po službách CR (tomu přizpůsobit infrastrukturu i
služby)
 využití místního kulturního dědictví pro zvýšení návštěvnosti
Ve společnosti je stále větší zájem o volnočasové aktivity v přírodě, založené na prožitku.
Pro cestovní ruch v regionu Boleslavsko z toho vyplývá:
- Potrvá zájem o prožitkově a dobrodružně laděné akce a programy, resp. poroste
poptávka po dobrodružných až rizikových aktivitách.
- Potrvá potřeba uchovat spojení pohybu v přírodě s poznáváním (turistika).
- Stále větší význam budou mít aktivity v přírodě ve zdravotně orientovaných
programech, proti růstu obezity, pro zvyšování zdatnosti apod.
Tomuto trendu vychází vstříc koncepce příměstské turistiky a cestovního ruchu. Mladá
Boleslav je velkým potenciálem pro návštěvníky regionu Boleslavsko, avšak ten je dobře
dosažitelný i pro obyvatele Prahy nebo Liberce.
Konkrétněji řečeno, s nekomerčním úspěchem lze zřizovat:
- stezky pro nordic walking
- cyklostezky a běžecké stezky
- cyklotrialové tratě, resp. single trek (jednosměrná bezpečná cyklostezka v terénu)
- protahovací a posilovací stroje vhodné pro dospělé a zejména seniory
Na tyto atraktivity mohou navázat komerční služby cestovního ruchu jako místní
stravování, ubytování, půjčovny a opravny, placené atraktivity a další.
Životní prostředí a krajina:
 aktivní preventivní opatření proti nadměrnému suchu a proti vydatným dešťům a
záplavám
 kultivace krajiny – např. obnovení některých polních cest, zřizování stromořadí,
remízků, mokřadů, dosázení mezí křovinami
 rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny
 nárůst produkce firemního a komunálního odpadu (včetně obalů) a potřeba jejich
recyklace
 podpora recyklací a „biořešení“
Na všechny uvedené tyto trendy může MAS Boleslavsko perspektivně navázat, iniciovat
zájem místních subjektů (obcí, firem a NNO) a koordinovat jejich záměry.
Řadu možností tu mají i jednotlivá města a obce:

59

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

- mohou iniciovat založení sociálních podniků pro využití řemesel, sociální služby,
drobné opravy v obcích, péči o veřejná prostranství atd.; přitom lze zvážit využití
opuštěných budov a ploch (brownfieldů) 8;
- ve spolupráci s úřadem práce mohou zapojovat nezaměstnané do veřejně prospěšných
prací a podněcovat vytváření společensky účelných pracovních míst (vč.
sebezaměstnávání živnostníků);
- mohou zajišťovat péči o děti předškolního věku (sdružená zařízení, obecní „dětské
skupiny“, bytové školky aj.) pro částečně zaměstnávání rodičů po mateřské dovolené a s
vazbou na příležitosti flexibilních pracovních režimů;
- s pomocí MAS mohou organizovat spolupráci s NNO při zajišťování terénních a
pobytových služeb pro seniory a dlouhodobě nemocné;
- mohou propagovat místní firmy a živnostníky (prezentace na webových stránkách obcí),
zadávat jim malé zakázky apod.
Vazba uvedených potřeb na zdroje ESIF je řešena v oddíle 2.3.4, neboť samotné
vyhodnocení potřeb je postaveno na SWOT analýze.

2.3.4 Vazba problémů, potřeb a příležitostí na ESIF
V následujícím přehledu je uveden seznam problémů, potřeb a příležitostí, které mohou být
řešeny:
a) prostřednictvím ESI fondů v rámci SCLLD,
b) prostřednictvím individuálních projektů místních subjektů (mimo SCLLD), příp. s
pomocí dalších finančních zdrojů.
Pravý sloupec tedy doplňuje finanční zdroje operačních programů o další, které nemohou
být zajišťovány prostřednictvím CLLD, resp. prostřednictvím MAS, avšak mohou sloužit k
předkládání individuálních projektů.
V přehledu nejsou uvedeny resortní a krajské zdroje ani vlastní prostředky obcí či granty
nadací, neboť tyto finanční možnosti podléhají každoročním změnám a budou operativně
sledovány vedením MAS Boleslavsko.
Skupiny problémů a potřeb jsou již utříděny dle prioritních oblastí a seskupeny podle
příbuznosti.
Z charakteristik jsou vynechány silné stránky, neboť strategie se soustřeďuje na priority ve
W, O a T. V tabulce je proto souhrn nedostatků a slabých stránek regionu, vnějších
příležitostí a hrozeb, na něž mohou reagovat uvedené finanční prostředky operačních
programů.
Jedná se pouze o přehled všech operačních programů a jejich specifických cílů vhodných
k řešení problémů a potřeb v prioritních oblastech SCLLD, nejsou přiřazeny ke konkrétním
heslům W, O, T.

V rámci meziobecní spolupráce například sestavit regionální pracovní četu (s rekvalifikací pomocí OP
Zaměstnanost), složenou přednostně z osob ohrožených sociálním vyloučením, a následně je zaměstnat při
údržbě veřejné zeleně a cest, v obecních lesích, v údržbě drobných sakrálních památek, na domovním fondu
apod.
8
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Vazba problémů, potřeb a příležitostí na ESIF
Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)

Další finanční zdroje pro
individuální projekty

1 Vybavenost obcí a regionu
Dopravní
infrastruktura

Technická
infrastruktura

Bydlení a životní

W - špatný technický stav místních komunikací i
komunikací III. třídy
W – absence chodníků a jiných bezpečnostních prvků
podél komunikací I., II. a III. třídy
W -absence cyklostezek pro dopravu obyvatel do práce
a do škol
W - vyšší náklady malých obcí na zajištění dopravní
obslužnosti a nedostatečná dopravní obslužnost
O - návaznost na realizaci plánovaných dopravních
staveb v území (obchvaty, sjezdy z R10,
zdvoukolejnění železniční tratě Praha – Milovice Mladá Boleslav)
T - nedostatek finančních prostředků na opravy a
údržbu komunikací
W – chybějící splašková kanalizace a ČOV ve většině
malých obcí
O – výstavba hlavních kanalizačních přivaděčů

IROP 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

IROP 1.1: Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T
OP D 3.1 Zlepšení dostupnosti regionů,
zvýšení bezpečnosti a plynulosti a
snížení dopadů dopravy na veřejné
zdraví prostřednictvím výstavby,
obnovy a zlepšení parametrů dálnic,
rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo
síť TEN-T

OP ŽP 1.1 Snížit množství
vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos
znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod
OP ŽP 3.1 Prevence vzniku odpadů
OP ŽP 3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů

W - zastaralá síť veřejného osvětlení a místního
rozhlasu
W - zhoršená kvalita životního prostředí způsobená
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)

prostředí v obcích automobilovou dopravou, vytápěním pevnými palivy,

Občanská
vybavenost

Další finanční zdroje pro
individuální projekty
OP ŽP 3.3 Rekultivovat staré skládky
OP ŽP 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech (veřejná prostranství)
IROP 2.5: Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení
OP ŽP 5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
OP ŽP 5.2 Dosáhnout vysokého
energetického standardu nových
veřejných budov
OP PIK 4.1: Zvětšit pokrytí
vysokorychlostním přístupem
k internetu

průmyslovou a zemědělskou výrobou (prach, tuhé
znečišťující látky, zápach, hluk)
W - vytápění především pevnými palivy v malých
obcích
W - špatný stavebně-technický stav hřbitovů ve většině
obcí
O - možnost využití dotací na pořízení ekologického
vytápění
O - vytváření podmínek motivujících občany
k vyššímu třídění odpadu
T - velká a stále rostoucí hustota provozu na všech
komunikacích
W - nedostatečná dopravní obslužnost (večer, víkendy,
prázdniny)
W - možnost využít prostředky OPŽP na zlepšení
systému odpadového hospodářství obcí v souladu s
legislativou (sběrné dvory, kompostárny, kompostéry)
W – nedostatečné materiální a technické vybavení
jednotek požární ochrany
W - nedostatečná kapacita zařízení pro děti od dvou
let, mateřských škol, následně základních škol školních
družin
W - nedostatečná kapacita poboček ZUŠ - omezené
možnosti vzdělávání dětí v uměleckých oborech
W-špatný stavebně technický stav objektů občanské
vybavenosti (školy, knihovny, hasičské zbrojnice,
obecní úřady, kulturní zařízení)

Další finanční možnosti mimo OP
a z vlastních prostředků
IROP 1.3 Zvýšení připravenosti
k řešení a řízení rizik a katastrof
IROP 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k
sociální inkluzi
IROP 2.2 Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
IROP 2.3 Rozvoj infrastruktury
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OP VVV 3.2.1 Zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ
OP VVV 3.2.2 Zlepšení kvality
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích
OP VVV 3.2.5 Zvyšování kvality
vzdělávání a odborné přípravy včetně
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)
O - trvale rostoucí počet dětí
W – nedostatek kvalifikovaných řemeslníků
W - růst počtu starších občanů s potřebou zdravotních
a sociálních služeb v domácnostech (terénní soc.
služby)
W – absence specializovaných lékařských služeb ve
všech obcích i městech MAS
W - absence všech sociálních zařízení a služeb ve
většině obcí (zejména domovů pro seniory,
pečovatelské služby, chráněného bydlení a sociálních
poraden, komunitní centra, nízkoprahová centra pro
děti a mládež)
O - potenciál dalšího rozvoje sociálních služeb v
domácím prostředí klientů
T – zajištění trvale udržitelné péče o seniory
W – nedostatečná kapacita zařízení pro seniory ve
městech mimo území MAS (Mladá Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Luštěnice)
W - blízkost Mladé Boleslavi - menší zakotvenost v
komunitách, sociální a zdravotní služby jsou
zajišťovány převážně mimo region, o kulturním a
společenském životě toto platí zčásti
T - nárůst podílu sociálně nepřizpůsobivých občanů
W - rostoucí kriminalita v regionu, slabší úroveň
prevence kriminality, vandalismus a zvyšování počtu
drogově závislých osob

pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví
IROP 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení
OP Z 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost
osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na
trhu práce,
OP Z 1.2.1 Snížit rozdíly v
postavení žen a mužů na trhu
práce
OP Z 2.2.1 Zvýšit kvalitu a
udržitelnost systému sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a
dalších navazujících služeb
podporujících sociální
začleňování
OP Z 2.1.2 Rozvoj sektoru
sociální ekonomiky,
OP Z 2.2.2 Zvýšit kvalitu péče
o duševní zdraví a přispět k
udržitelnosti systému
zdravotnictví cílenou podporou
zdraví, zdravého životního stylu
a prevence nemocí
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Další finanční zdroje pro
individuální projekty
posílení jejich relevance pro trh práce
OP ŽP 5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)

Další finanční zdroje pro
individuální projekty

2 Dobré podmínky pro život v obcích
Volný čas
(kultura, sport a
jiná zájmová
činnost)

Cestovní ruch

W - nedostatečná vybavenost venkovních sportovišť,
jejich nedostatečná kontrola a údržba
W - nedostatečné materiální i nemateriální zajištění
zájmových organizací a spolků a nevýrazná podpora
jejich činnosti

Finanční možnosti mimo OP a
z vlastních prostředků

W - špatný technický stav většiny drobných památek
v obcích (kapličky, křížky, sochy, památníky atd.)
W - nedostatek ubytovacích zařízení pro cestovní ruch
W - nedostatek objektů pro agroturistiku s kulturními a
sportovními aktivitami
W - nedostatečná propagace a využití turistických cílů
O - blízkost města Mladá Boleslav (využití pro
příměstský cestovní ruch apod.)
O - dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu

W - nedostatečná rekonstrukce zemědělských objektů,
(provozoven, skladů, hal) a modernizace vybavení
zemědělských
podniků
Vznik a
W
nedostatečná
propagace místního podnikání
modernizace
T - hrozba krize automobilového průmyslu
(nezemědělských)
W - kupní potenciál je realizován mimo území MAS
podniků
ve velkých městech (Mladá Boleslav, Liberec, Jičín)
W - potřeba rekonstrukce objektů a modernizace
nezemědělských podniků v řemeslných, stavebních a
zpracovatelských oborech i v cestovním ruchu
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IROP 3.1 Zefektivnění
prezentace, posílení ochrany a
rozvoje kulturního a přírodního
dědictví
PRV 6.4.2 Podpora
agroturistiky

Další finanční možnosti mimo OP a z
vlastních prostředků

PRV 6.4.1 Investice do
nezemědělských činností

OP PIK 2.1: Zvýšit
konkurenceschopnost začínajících a
rozvojových malých a středních podniků
OP PIK 2.3: Zvýšit využitelnost
infrastruktury pro podnikání
OP PIK 3.2: Zvýšit energetickou
účinnost podnikatelského sektoru
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Zaměstnanost,
pracovní místa

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)
W - problematický nábor zaměstnanců mimo ŠKODA
AUTO (nedostatečná motivace, těžko se konkuruje tak
velkému a vlivnému zaměstnavateli)
O - podpora sociálního podnikání pro znevýhodněné
skupiny obyvatel
T - postupný zánik drobných živností, obchodů a
dalších služeb na venkově a v malých městech
W - blízkost Mladé Boleslavi - velká vyjížďka za
prací, tzn. menší zakotvenost v komunitách, sociální a
zdravotní služby jsou zajišťovány převážně mimo
region, o kulturním a společenském životě to platí
zčásti

IROP 2.2 Vznik nových a
rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
OP Z 1.1.1 Zvýšit míru
zaměstnanosti podpořených
osob,
OP Z 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost
osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na
trhu práce
OP Z 1.2.1 Snížit rozdíly v
postavení žen a mužů na trhu
práce
OP Z 2.3.1: Zvýšit zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
OP Z 2.1.2 Rozvoj sektoru
sociální ekonomiky
PRV 6.4.1 Investice do
nezemědělských činností
PRV 8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven
PRV 16.4.1 Horizontální a
vertikální spolupráce mezi
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Další finanční zdroje pro
individuální projekty
OP PIK 2.4: Zvýšit kapacitu pro
odborné vzdělávání v MSP
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)

Další finanční zdroje pro
individuální projekty

účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

3 Krajina nejen pro zemědělství
Zemědělství a
lesnictví

W – nízký a stále klesající počet subjektů
podnikajících v zemědělství a lesnictví
W nedostatečná rekonstrukce zemědělských objektů
(provozoven, skladů, hal) a modernizace vybavení
zemědělských podniků
O - možnost využít a) prostředky evropských fondů v
operačních programech, b) prostředky z Programu
rozvoje venkova, například možnost diverzifikace
činnosti zemědělských subjektů jak v rostlinné výrobě
a potravinách (biopaliva, plodiny vhodné pro biomasu,
biopotraviny), tak v nezemědělských činnostech
(služby cestovního ruchu, služby pro obce a obyvatele)
T - využití zemědělské půdy především k rostlinné
výrobě, nešetrné zásahy do zem. půdy – špatné
hospodaření – eroze půdy – využívání půdy pro
pěstování biomasy – monokulturní rostliny

PRV 1.1.1 Vzdělávací akce,
PRV 1.2.1 Informační akce
PRV 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků
PRV 4.2.1 Zpracování a
uvádění na trh zemědělských
produktů,
PRV 6.4.1 Investice do
nezemědělských činností
PRV 8.6.1 Technika a
technologie pro lesní
hospodářství
PRV 8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven
PRV 16.2.1 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské
prvovýrobě,
PRV 16.2.2 Podpora vývoje
nových produktů, postupů a
technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
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PRV 2.1.1 Poradenství
PRV 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců
PRV 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů
PRV 11.2 Zachování postupů
ekologického zemědělství
PRV 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
PRV 11.2.3 Ovocné sady
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)

Další finanční zdroje pro
individuální projekty

PRV 16.6.1 Horizontální a
vertikální spolupráce při
udržitelném zajišťování biomasy
pro výrobu energie a v
průmyslových procesech

Péče o krajinu

W - úbytek orné půdy v důsledku průmyslové a bytové
výstavby
W- velmi nepříznivé hodnoty koeficientu ekologické
stability na celém území MAS (je třeba např. soustavná
a trvale udržitelná obnova veřejných prostranství,
nejen městské zeleně, ale např. i luk, lesíků,
zátopových území, apod.)
T - narušení venkovského rázu krajiny v důsledku
rozšiřování moderní zástavby
T - využití zemědělské půdy především k rostlinné
výrobě, nešetrné zásahy do zem. půdy – špatné
hospodaření – eroze půdy – využívání půdy pro
pěstování biomasy – monokulturní rostliny

PRV 4.3.2 Lesnická
infrastruktura
PRV 8.3.1 Zavádění
preventivních opatření v lesích,
PRV 8.4.1 Obnova lesních
porostů po kalamitách
PRV 8.4.2 Odstraňování škod
způsobených povodněmi
PRV 8.5.1 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících
dřevin
PRV 8.5.2 Neproduktivní
investice v lesích,
PRV 8.5.3 Přeměna porostů
náhradních dřevin

PRV 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
OP ŽP 4.1 Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně významných
chráněných území
OP ŽP 4.2 Posílit biodiverzitu
OP ŽP 4.3 Posílit přirozené funkce
krajiny
OP ŽP 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech
PRV 10.1.4 Ošetřování travních porostů
PRV 10.1.5 Zatravňování orné půdy
PRV 10.1.6 Biopásy
PRV 10.1.8 Zatravňování drah
soustředěného odtoku

4 Spolupráce v regionu a mezi MAS
W - chybějící nebo zastaralé územní, regulační, věcné
a finanční plány rozvoje obcí a měst
Plánování rozvoje O - vliv novely rozpočtového určení daní na zvýšení
daňových příjmů obcí
obcí

IROP 3.3 Podpora pořizování a
uplatňování dokumentů územního
rozvoje
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Dílčí téma
(skupina
problémů a
potřeb)

Spolupráce obcí

Mezisektorová
spolupráce

Finanční zdroje
prostřednictvím MAS
(SCLLD)

Příklady aktivit (na základě W, O, T)
O - využití krajských a nadačních finančních zdrojů
(grantové programy)
W - nedostatečná spolupráce a výměna zkušeností
mezi obcemi
W - v nabídce pořádaných akcí ve městech i regionu je
slabá termínové koordinace
O - plánovaná širší spolupráce obcí v oblasti
společných témat, např. školství, sociální služby,
dopravní obslužnost, bezpečnost, odpadové
hospodářství
O – možnost využití placené služby městské policie
z jiných obcí nebo regionu
O - uplatnění potenciálu MAS Boleslavsko při
aktivizaci místních subjektů (společné aktivity obcí,
firem, NNO)
T - možnost budoucího zhoršení počínající spolupráce
obcí MAS, např. s ohledem na komunální volby
T - nedostatečný soulad strategie MAS a IPRÚ a
nedostatečná spolupráce města Mladá Boleslav s osmi
obcemi MAS začleněnými do IPRÚ

Další finanční zdroje pro
individuální projekty

Finanční možnosti mimo OP a
z vlastních prostředků

Další finanční možnosti mimo OP a z
vlastních prostředků

PRV 19.3.1 Příprava a
provádění činností spolupráce
místní akční skupiny

Spolupráce mezi
MAS
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2.3.5 Využití SWOT analýzy pro strategickou část SCLLD
MAS Boleslavsko vychází z toho, že v SCLLD nelze pouze reagovat na problémy a
uspokojovat současné potřeby, jak zdůrazňuje platná metodika MMR pro tvorbu SCLLD,
nýbrž že je také třeba aktivně se připravovat na budoucí příležitosti a využívat je. Proto jsou
cíle ve strategické části do velké míry založeny na kombinaci odstraňování slabých stránek a
využívání příležitostí. Přiměřeně ovšem přihlíží i k silným stránkám při využívání příležitostí
a k potřebě omezit působení vnějších hrozeb a negativních trendů.
Po sestavení SWOT analýzy byly zváženy různé možnosti přístupu jak využít S, W, O, T pro
strategickou část SCLLD, např. S/O, S/T, W/O, W/T.
Jako hlavní byl aplikován postup W/O, tzn. Jak co nejlépe využít příležitosti k odstranění či
zmenšení slabých stránek, nedostatků, problémů regionu a hlavních rizik dalšího vývoje?
Alternativní scénář – rozvíjet silné stránky – se dá těžko realizovat, neboť většina S je málo
ovlivnitelná působením MAS a místních subjektů. Jen zčásti by byl použitelný scénář
založený na minimalizaci dopadu rizik – neboť na něm nelze postavit ucelenou strategii a
navíc jsou některé hrozby těžko ovlivnitelné.
Strategická část je proto přednostně zaměřena na tyto skutečnosti:
Příležitosti „O“ – co nejvíce využívat
Možnost využít prostředky z evropských fondů v operačních programech a prostředky z Programu
rozvoje venkova pro rozvoj v oblasti zemědělských i nezemědělských činností
Možnost využití krajských a nadačních finančních zdrojů (grantové programy)
Uplatnění potenciálu MAS při aktivizaci místních subjektů (společné aktivity obcí, firem a NNO)
Blízkost města Mladá Boleslav (např. využití pro příměstský cestovní ruch)
Dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu
Podpora sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel
Možnost využití prostředků OPŽP na zlepšení systému odpadového hospodářství obcí v souladu
s legislativou (sběrné dvory, kompostárny, kompostéry, atd.)
Možnost využití dotace na pořízení ekologického vytápění

Slabé stránky „W“ – co nejvíce zmenšovat či odstraňovat
Špatný technický stav místních komunikací i komunikací III. třídy
Absence chodníků a jiných bezpečnostních prvků podél komunikací I., II. a III. třídy
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Absence cyklostezek pro dopravu obyvatel do práce a do škol
Chybějící splašková kanalizace a ČOV ve většině malých obcí
Nedostatečná kapacita zařízení pro děti od dvou let, mateřských škol, následně základních škol a
školních družin
Absence všech sociálních zařízení a služeb ve většině obcí MAS
Nedostatečná kapacita sociálního bydlení
Zastaralá síť veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Špatný stavebně technický stav objektů občanské vybavenosti (školy, knihovny, hasičské
zbrojnice, obecní úřady, kulturní zařízení)
Špatný stavebně technický stav hřbitovů a drobných památek (kapličky, křížky, sochy, památníky)
ve většině obcí
Nedostatečné materiální a technické vybavení jednotek požární ochrany
Absence a neaktuálnost povodňových a krizových plánů obcí
Nedostatečná všestranná podpora činnosti zájmových organizací a spolků
Vytápění především pevnými palivy v malých obcích
Zhoršená kvalita životního prostředí způsobená automobilovou dopravou, intenzivní průmyslovou
a zemědělskou výrobou (prach, tuhé znečišťující látky, zápach, hluk)
Problémy s vodou v krajině (povodně, sucha)
Velmi nepříznivé hodnoty koeficientu ekologické stability na celém území MAS
Nedostatečná prostupnost krajiny
Nízký a stále klesající počet subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví
Nedostatečná rekonstrukce zemědělských objektů (provozoven, skladů, hal) a modernizace
vybavení zemědělských podniků
Neprovedené pozemkové úpravy
Nevyhovující stav objektů podniků v řemeslných, stavebních a zpracovatelských oborech i
v cestovním ruchu
Nedostatek objektů pro agroturistiku s kulturními a sportovními aktivitami
Nedostatečná propagace místního podnikání
Nedostatečná propagace a využití turistických cílů
Nedostatečná spolupráce a výměna zkušeností mezi obcemi
Chybějící nebo zastaralé územní, regulační, věcné a finanční plány rozvoje obcí a měst
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Možnost budoucího zhoršení počínající spolupráce obcí MAS, např. s ohledem na komunální
volby
Nedostatečný soulad strategie MAS a IPRÚ a nedostatečná spolupráce města Mladá Boleslav
s osmi obcemi MAS začleněnými do IPRÚ

Hrozby „T“ – snižovat nebo kompenzovat
Velká a stále rostoucí hustota provozu na všech komunikacích
Nedostatek finančních prostředků na opravy a údržbu komunikací
Nedostatek finančních prostředků na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV
Postupný zánik drobných živností, obchodů a dalších služeb na venkově a v malých městech
Problém zajištění trvale udržitelné péče o seniory
Narušení venkovského rázu krajiny v důsledku rozšiřování moderní zástavby
Využití zemědělské půdy především k rostlinné výrobě
Nešetrné zásahy do zemědělské půdy vlivem špatného hospodaření (pěstování biomasy,
monokulturních rostlin atd..), eroze půdy
Hrozba krize automobilového průmyslu

Aplikace výše uvedeného přístupu je provedena ve strategické části SCLLD.
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3. STRATEGICKÁ ČÁST
3.1 MAS Boleslavsko jako nositel strategie CLLD v území
Cílem této Strategie je přispět k rozvoji a ovlivnit dění v regionu prostřednictvím komunitně
vedeného místního rozvoje, který je jedním z významných nástrojů pro zapojení obyvatel a
aktérů působících v regionu do plánování a následné realizace rozvoje území na místní úrovni
prostřednictvím místní akční skupiny na principu uplatnění metody LEADER.
Veškeré náměty a projekty obsažené v této Strategii vycházejí z myšlenek a podnětů místních
venkovských subjektů a občanů. Zapojením do přípravy této SCLLD území MAS
Boleslavsko, která byla komunitně projednávána, dostali všichni občané a místní subjekty
možnost podílet se na směřování rozvoje regionu, navázat spolupráci s jinými subjekty –
obcemi, podnikateli a spolky v regionu, zapojit se do mezisektorové i mezigenerační
spolupráce a v případě úspěšné Strategie spolurozhodovat o rozdělování finančních
prostředků.
V případě, že bude tato Strategie schválena pro období 2014-2020 k podpoře k realizaci
z fondů EU, výrazně přispěje k rozvoji regionu, a to v oblastech, které byly určeny právě
místními subjekty.
Nositelem této SCLLD v území je místní akční skupina MAS Boleslavsko.

3.2 Stanovení vize, prioritních oblastí, strategických cílů, specifických cílů a
opatření
3.2.1 Vize Strategie CLLD
Ve své strategii sleduje MAS Boleslavsko dlouhodobou vizi
Rozvíjet celý region a jednotlivé obce tak, aby zde občané chtěli a mohli bydlet,
pracovat, bavit se a spolupracovat v kvalitním a příjemném životním prostředí.
Globální cíl Strategie CLLD byl formulován takto:
MAS Boleslavsko je regionem
- nabízejícím příjemné podmínky pro život a dobré bydlení s kvalitním životním
prostředím, fungující dopravní infrastrukturou a bohatou nabídkou volnočasových
aktivit,
- podporujícím podnikání a využívajícím potenciál cestovního ruchu ke svému dalšímu
rozvoji.
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3.2.2 Principy rozvoje území MAS v rámci SCLLD
MAS Boleslavsko se řídí při rozvoji území těmito principy:
 zachování kulturního a přírodního bohatství,
 udržitelný rozvoj (soulad a prospěšnost účinků realizace strategie pro sociální,
ekonomickou a environmentální stránku rozvoje regionu),
 důvěryhodné a prospěšné partnerství různých místních subjektů
 rozvíjení spolupráce mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem a mezi
jednotlivými subjekty z různých sektorů,
 transparentnost jednání místních aktérů (veřejné, průhledné a kontrolovatelné).
Při koncipování strategické části SCLLD byla uplatněna tři kritéria:
1) potřebnost financování opatření, resp. konkrétních záměrů, které se v jejich rámci

uskuteční,
2) účinnost strategie jako míra plnění cílů, příp. monitorovacích indikátorů ve vztahu k
vynaloženým finančním prostředkům,
3) proveditelnost strategie z hlediska možností realizace.
Poznámka k proveditelnosti: Strategie rozvoje neobsahuje pouze aktivity, které jsou
bezprostředně připravené k financování, nýbrž všechny, které se ukázaly jako potřebné a
užitečné pro region, jednotlivé obce a tam působící organizace. V době schvalování strategie
nejsou zaručeny žádné prostředky ani prostřednictvím MAS, ani pomocí individuálních
projektů místních žadatelů, z OP ani z resortních programů ministerstev, atd. Proveditelnost je
proto chápána v tom smyslu, že vždy existují poskytovatelé finančních prostředků, zejména
OP, resorty, Středočeský kraj, nadační prostředky pro NNO, obecní rozpočty a vlastní
prostředky podniků, které by při splnění patřičných podmínek mohly být využity.

Aktivity

VIZE

Prioritní
oblasti

Opatření

Specifické
cíle

Strategické
cíle
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3.2.3 Prioritní oblasti a strategické cíle
Na základě komunitního projednání výstupů analytické části SCLLD byly definovány čtyři
prioritní oblasti rozvoje území MAS.
Pro tyto prioritní oblasti jsou formulovány strategické cíle, které odrážejí priority obsažené ve
vizi.

Prioritní oblast
1 Vybavenost obcí
a regionu
2 Dobré podmínky
pro život v obcích

Strategický cíl
Zlepšovat dopravní, technickou a občanskou vybavenost
regionu a jednotlivých obcí, vytvářet příznivé podmínky pro
bydlení a poskytování základních služeb pro obyvatele
Zvyšovat atraktivnost regionu poskytováním dobrých podmínek
pro zaměstnání a podnikání, pro trávení volného času obyvatel i
pro cestovní ruch

3 Krajina nejen pro
zemědělství

Podporovat v regionu modernizaci zemědělství a lesnictví a
účinnou ochranu krajiny

4 Spolupráce
v regionu

Podporovat plánování rozvoje obcí a vytvářet podmínky pro
spolupráci mezi obcemi, mezi subjekty různých sektorů a mezi
MAS

Jednotlivé prioritní oblasti se dále tematicky dělí na podoblasti, pro které byly formulovány
specifické cíle SC.
Postupy při naplňování vize a globálního cíle, provázanost prioritních oblastí, strategických
cílů a specifických cílů je přehledně znázorněna v následujícím schématu.
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Obrázek č. 5 Schéma prioritních oblastí rozvoje

2.4 Cestovní ruch
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3.2.4 Specifické cíle a jejich vazba na strategii rozvoje
Prioritní oblast 1 – Základní vybavenost obcí
Specifický cíl

Oblast rozvoje
Dopravní infrastruktura

1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy; rozvoj
cyklodopravy

Technická infrastruktura

1.2 Rozvoj technické infrastruktury v obcích (vodovody, kanalizace,
ČOV)

Bydlení a životní prostředí

1.3 Podpora rozvoje trvalého bydlení a základních životních
podmínek v regionu, zajištění kvalitního životního prostředí, efektivní
nakládání s odpady

Občanská vybavenost

1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný
vzhled obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání
a sociální služby v regionu

Prioritní oblast 2 – Dobré podmínky pro život v obcích
Specifický cíl

Oblast rozvoje
Zaměstnanost, rozvoj lokální
ekonomiky a služeb

2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky,
podpora zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových
pracovních míst, podpora sociálního podnikání

Bezpečnost obyvatel

2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení připravenosti k řešení
rizik a katastrof

Volný čas

Cestovní ruch

2.3 Podpora zázemí a podmínek pro mnohostranné naplnění
volného času a zájmů obyvatel (kultura, sport a jiná zájmová
činnost)
2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb

Prioritní oblast 3 – Krajina nejen pro zemědělství
Specifický cíl

Oblast rozvoje
Podpora zemědělství
a lesnictví

3.1 Podporovat rozvoj a modernizaci zemědělských podniků,
diverzifikaci zemědělských činností a investice do lesnictví
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Péče o krajinu

3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ni, podporovat
neproduktivní investice v lesích, provádět pozemkové úpravy

Prioritní oblast 4 – Spolupráce mezi obcemi, v regionu a mezi MAS
Specifický cíl

Oblast rozvoje
Plánování rozvoje obcí

4.1 Podpora vzniku, aktualizace a uplatňování rozvojových plánů
obcí

Spolupráce obcí

4.2 Podpora spolupráce obcí na úrovni dobrovolných svazků obcí i
neformálních sdružení obcí

Mezisektorová spolupráce

4.3 Koordinace a podpora rozvoje mezisektorové spolupráce
subjektů uvnitř i vně regionu

Spolupráce mezi MAS

4.4 Rozvoj spolupráce mezi MAS na národní i mezinárodní úrovni
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3.2.5 Specifické cíle, opatření/aktivity a indikátory výstupů a výsledků
V následujícím přehledu jsou uvedena všechna opatření a aktivity přispívající k naplňování jednotlivých specifických cílů strategie. Z důvodu
přehlednosti jsou specifické cíle vyznačeny barevně podle prioritních oblastí a příslušných strategických cílů.
Indikátory výstupů a výsledků jsou v maximální možné míře využity dle NČl, v některých případech MAS stanovila vlastní indikátory.
Specifický cíl SCLLD

1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční,
cyklistické a pěší dopravy; rozvoj
cyklodopravy

1.2 Rozvoj technické
infrastruktury v obcích
(vodovody, kanalizace, ČOV)

Opatření/Aktivity

Indikátory výstupu/výsledku

1.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků a dalších bezpečnostních prvků
1.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a
cyklotras

1.1.3 Rekonstrukce a opravy místních
komunikací
1.2.1 Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV
1.3.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech,
revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní
zeleně

1.3 Podpora rozvoje trvalého
bydlení a základních životních
podmínek v regionu, zajištění
kvalitního životního prostředí,
efektivní nakládání s odpady

1.3.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,
třídění a úpravu odpadů

1.3.3 Podpora ekologického vytápění
domácností
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Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě
Délka nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras (km)
Délka rekonstruovaných cyklostezek a
cyklotras (km)
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech
(%)
Délka opravených komunikací (km)
Délka vybudovaných kanalizací (km)
Počet obyvatel nově připojených na zlepšené
čištění odpadních vod (EO)
Plocha stanovišť, které jsou podporovány
s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)
Počet ploch a prvků sídelní zeleně
s posílenou ekostabilizační funkcí
Celkový počet vysazených stromů
Nově vytvořená kapacita systémů separace a
svozu všech odpadů (t/rok)
Kapacita podpořených zařízení pro
materiálové využití komunálního odpadu
(t/rok)
Počet stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření

Kód NČl2014+
/MAS
7 50 01
7 61 00
7 62 00
7 63 10
vlastní MAS
4 22 01

4 65 00
4 54 12
4 50 02
4 01 03
4 01 07

3 61 01
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ke snížení emisí
Počet podpořených akcí

1.3.4 Environmentální výchova a osvěta
1.4.1 Výstavba, rekonstrukce a vybavení
odborných učeben v základních školách
1.4.2 Rozšíření kapacit pro předškolní
vzdělávání
1.4 Trvale zlepšovat základní
občanskou vybavenost a příjemný 1.4.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních
služeb
vzhled obcí, zejména podmínky
pro předškolní a základní
vzdělávání a sociální služby v
regionu

1.4.4 Podpora plánování sociálních služeb

2.1 Zakládání, modernizace a
rozvoj podniků místní
ekonomiky, podpora zachování a
rozvoje služeb na venkově, vznik
nových pracovních míst, podpora
sociálního podnikání

1.4.5 Obnova kulturních památek
1.4.6 Oprava a propagace drobných kulturních a
přírodních památek
2.1.1 Podpora vzniku a rozvoje mikropodniků a
malých podniků ve venkovských oblastech
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vlastní MAS

Počet podpořených vzdělávacích zařízení
(zařízení)
Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém (%)
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení (osoby)
Podíl tříletých dětí umístěných
v předškolních zařízeních (%)

5 00 00

Počet podpořených zázemí pro služby a
sociální práci (zázemí)
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
(služby)
Kapacita podpořených služeb (místa)
Využívání podpořených služeb
(osoby)
Kapacita služeb a sociální práce (klienti)
Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Počet opravených kulturních památek
Počet opravených a propagovaných památek

5 54 01

Počet nových podniků, které dostávají
podporu (podniky)
Počet podniků pobírajících podporu
(podniky)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích (FTE)

1 01 05

5 00 30
5 00 01
5 00 20

5 54 02
6 70 01
6 70 10
6 75 10
8 05 00
vlastní MAS
vlastní MAS

1 00 00
1 04 00
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2.1.2 Podpora sociálního podnikání

2.1.3 Podpora prorodinných opatření
2.1.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
2.2.1 Prevence kriminality, realizace
preventivních programů, prevence sociálně
patologických jevů
2.2.2 Zavedení a rozšíření bezpečnostních
2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, kamerových systémů
zvýšení připravenosti k řešení
2.2.3 Posílení vybavenosti základních složek
rizik a katastrof
IZS technikou a věcnými prostředky

2.3 Podpora zázemí a podmínek
pro mnohostranné naplnění
volného času a zájmů obyvatel
(kultura, sport a jiná zájmová
činnost)
2.4 Rozvoj cestovního ruchu,
turistické infrastruktury a služeb

2.3.1 Obnova prostor pro kulturní a spolkovou
činnost
2.3.2 Obnova sportovišť a hřišť včetně jejich
zázemí
2.3.3 Podpora kulturních, sportovních a dalších
zájmových organizací a spolků
2.3.4 Podpora akcí pro rodiny s dětmi a akcí pro
seniory
2.4.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.4.2 Zvýšení propagace turistických cílů
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Počet sociálních podniků vzniklých díky
podpoře (organizace)
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných
podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny (FTE)
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším
vzděláním (%)

1 02 13

Počet osob využívající zařízení péče o děti do
3 let (osoby)
Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

5 01 20

Počet realizovaných programů

vlastní MAS

Počet nových nebo modernizovaných
bezpečnostních systémů
Počet nové techniky a věcných prostředků
složek IZS (sety)
Počet nových a modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS (objekty)
Počet exponovaných míst s nedostatečnou
připraveností složek IZS (území)
Počet opravených zařízení

vlastní MAS

Počet revitalizovaných sportovišť a hřišť

vlastní MAS

Počet podpořených projektů zaměřených na
podporu kultury a volnočasových aktivit
Počet podpořených akcí

vlastní MAS

Počet nových nebo modernizovaných
zařízení pro CR
Počet realizovaných opatření ke zvýšení

vlastní MAS

1 04 03

1 04 11

9 37 01
9 48 00

5 70 01
5 75 01
5 75 20
vlastní MAS

vlastní MAS

vlastní MAS
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3.1 Podporovat rozvoj a
modernizaci zemědělských
podniků, diverzifikaci
zemědělských činností a investice
do lesnictví

3.1.1 Podpora investic do zemědělských podniků

3.2.1 Posílení přirozených funkcí krajiny
3.2 Aktivně dbát na ochranu
krajiny a péči o ni, podporovat
neproduktivní investice v lesích,
provádět pozemkové úpravy

4.1 Podpora vzniku, aktualizace a
uplatňování rozvojových plánů
obcí

3.2.2 Zvýšení prostupnosti krajiny, obnova a
údržba polních cest
3.2.3 Neproduktivní investice v lesích, využití
lesa k rekreaci, značení turistických cest
4.1.1 Pořizování a aktualizace rozvojových
plánů obcí
4.1.2 Metodické vedení zaměstnanců obcí a
představitelů místních samospráv v oblasti
strategického plánování
4.2.1 Projekty spolupráce obcí na území MAS
v oblasti školství, odpadového hospodářství,
technické infrastruktury

4.2 Podpora spolupráce obcí na
úrovni dobrovolných svazků obcí
i neformálních sdružení obcí
4.3 Koordinace a podpora rozvoje
4.3.1 Projekty spolupráce mezi zástupci obcí,
mezisektorové spolupráce
podnikatelů, NNO, dobrovolníků v regionu
subjektů uvnitř i vně regionu
4.4 Rozvoj spolupráce mezi MAS
na národní i mezinárodní úrovni

4.4.1 Projekty spolupráce MAS na národní a
mezinárodní úrovni
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propagace turistických cílů
Počet podpořených podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

9 37 01
9 48 00

Plocha stanovišť, které jsou podporovány
s cílem zlepšit jejich stav zachování (ha)
Počet lokalit, kde byly posíleny
ekosystémové funkce krajiny
Délka revitalizovaných vodních toků

4 65 00

Délka obnovených polních cest

vlastní MAS

Počet podpořených operací (akcí)
Celková plocha (ha)
Počet nových nebo aktualizovaných plánů
rozvoje

9 27 02
9 30 01
vlastní MAS

Počet seminářů a konzultací

vlastní MAS

Počet projektů spolupráce

vlastní MAS

Počet projektů spolupráce

vlastní MAS

Počet realizovaných projektů spolupráce
MAS
Celkové výdaje (EUR)

vlastní MAS

4 54 15
4 65 05

9 25 01
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3.2.6 Hierarchie cílů a jejich měřitelné výstupy a výsledky
MAS se v následujícím nejbližším období přednostně zaměří při realizaci SCLLD na ty specifické cíle strategie, jejichž dosažení je možno
zajistit s využitím ESIF, konkrétně IROP, OPZ a PRV.

Specifický cíl
1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční,
cyklistické a pěší dopravy;
rozvoj cyklodopravy

1.4 Trvale zlepšovat základní
občanskou vybavenost a
příjemný vzhled obcí, zejména
podmínky pro předškolní a
základní vzdělávání a sociální
služby

Opatření
O 1 Bezpečnost v dopravě
(IROP)

O 3 Dostupné a kvalitní sociální
služby ( IROP, OPZ)

O 5 Kvalitní vzdělávání pro

7 63 10 Podíl cyklistiky na
přepravních výkonech
7 61 00 Délka nově
vybudovaných cyklostezek a
cyklotras
7 50 01 Počet realizací
vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

%

Výchozí
hodnota
NČl/výsledek 7

km

NČl/výstup

0

2

realizace

NČl/výstup

0

3

5 54 01 Počet podpořených
zázemí pro služby a sociální
práci
5 54 02 Počet poskytovaných
druhů sociálních služeb
6 75 10 Kapacita služeb a
sociální práce
6 70 01 Kapacita podpořených
služeb
6 70 10 Využívání podpořených
služeb
6 00 00 Celkový počet účastníků
8 05 00 Počet napsaných a
zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč.
evaluačních)
5 00 00 Počet podpořených

zázemí

NČl/výstup

0

2

služby

NČl/výstup

0

2

klienti

NČl/výsledek 0

15

místa

NČl/výstup

0

10

osoby

NČl/výsledek 0

50

osoby
dokumenty

NČl/výstup
NČl/výstup

0
0

50
2

zařízení

NČl/výstup

0

3

Kód/název indikátoru
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Měrná jednotka

Typ

Cílová
hodnota
10
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všechny (IROP)

O 7 Prorodinná opatření (OPZ)

2.1 Zakládání, modernizace a
rozvoj podniků místní
ekonomiky, podpora zachování
a rozvoje služeb na venkově,
vznik nových pracovních míst,
podpora sociálního podnikání

O 4 Podpora sociálního
podnikání (IROP,OPZ)

O 6 Zaměstnanost (OPZ)

vzdělávacích zařízení
5 00 01 Kapacita
podporovaných zařízení péče o
děti nebo vzdělávacích zařízení
5 00 20 Podíl tříletých dětí
umístěných v předškolním
zařízení
5 00 30 Podíl osob předčasně
opouštějících vzdělávací systém
5 01 20 Počet osob
využívajících zařízení péče o
děti do 3 let

osoby

NČl/výsledek 0

50

%

NČl/výsledek 77,3

90,5

%

NČl/výsledek 5,4

5,0

osoby

NČl/výsledek 0

10

6 00 00 Celkový počet účastníků
6 70 10 Využívání podpořených
služeb
5 01 10 Počet osob
využívajících zařízení péče o
děti předškolního věku

osoby
osoby

NČl/výstup
0
NČl/výsledek 0

25
25

osoby

NČl/výsledek 0

20

1 01 05 Počet nových podniků,
které dostávají podporu
1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích
1 02 10 Počet sociálních
podniků vzniklých díky podpoře
1 02 11 Počet sociálních
podniků vzniklých díky
podpoře, které fungují i po
skončení podpory
1 04 11 Míra nezaměstnanosti
osob s nejnižším vzděláním
1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné

podniky

NČl/výstup

0

1

FTE

NČl/výstup

0

3

organizace

NČl/výstup

0

1

organizace

NČl/výsledek 0

1

%

NČl/výsledek 28,5

22

FTE

NČl/výstup

2
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skupiny
6 00 00 Celkový počet účastníků
F 2 Podpora podnikání na
venkově (PRV)

2.2 Zvýšení bezpečnosti
obyvatel, zvýšení připravenosti
k řešení rizik a katastrof

3.1 Podporovat rozvoj a
modernizaci zemědělských
podniků, diverzifikaci
zemědělských činností a
investice do lesnictví
3.2 Aktivně dbát na ochranu
krajiny a péči o ní, podporovat
neproduktivní investice v lesích,
provádět pozemkové úpravy
4.4 Rozvoj spolupráce mezi
MAS na národní i mezinárodní
úrovni

O 2 Připravenost jednotek
požární ochrany (IROP)

F 1 Rozvoj a modernizace
zemědělských podniků (PRV)

F 3 Využití společenského
potenciálu lesů (PRV)
F 4 Projekty spolupráce (PRV)

osoby

NČl/výstup

0

2

9 37 01 Počet podpořených
podniků/příjemců
9 48 00 Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených
projektů (LEADER)

podniky

NČl/výstup

0

2

FTE

NČl/výsledek 0

1

5 75 20 Počet exponovaných
území s nedostatečnou
připraveností složek IZS
5 75 01 Počet nových a
modernizovaných objektů
sloužících složkám IZS
5 70 01 Počet nové techniky a
věcných prostředků složek IZS

území

NČl/výsledek 108

48

objekty

NČl/výstup

0

1

sety

NČl/výstup

0

1

9 37 01 Počet podpořených
podniků/příjemců
9 48 00 Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených
projektů (LEADER)
9 27 02 Počet podpořených
operací
9 30 01 Celková plocha

Podnik

NČl/výstup

0

1

FTE

NČl/výsledek 0

1

akce

NČl/výstup

0

2

ha

NČl/výstup

0

2

9 25 01 Celkové výdaje

EUR

NČl/výstup

0

20 000
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3.2.7 Provázanost operačních programů a specifických cílů MAS
Tabulka č. 19 Provázanost operačních programů a specifických cílů MAS

1.1

1.4

Specifické cíle MAS
2.1
2.2
3.1

3.2

4.4

Specifické cíle IROP
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

x

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucích k sociální inkluzi
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

x
x
x
x

Specifický cíl OP Z
2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

x

x

x

Opatření PRV
4.1.1 Investice do zemědělských podniků

x

6.4.1 Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

x
x

19.3.1 Příprava a provádění činnosti spolupráce
místní akční skupiny

x

3.3 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie CLLD
3.3.1 Inovativní rysy strategie
Inovativnost této strategie se projevuje jak na programové, tak na projektové úrovni.
Na programové úrovni jde o dvě inovace:
1. Zcela zásadní inovací je, že v okolí Mladé Boleslavi – na rozdíl od většiny venkovských
regionů v ČR – nikdy žádná MAS nepůsobila. Bylo tomu tak především pro obrovský vliv
společnosti Škoda VV, a. a. s. na okolí. Tento vliv se projevoval a stále projevuje v několika
směrech:
- automobilka zaměstnává velké množství obyvatel regionu, což současně znamená, že mnoho
z nich má natolik silné vazby a jistoty spojené s automobilkou, že je oslaben sklon zakládat
nové a na Škodě nezávislé živnosti, neziskové organizace apod.,
- v obcích je také velmi málo malých podniků a jednotlivých živnostníků, kteří by na ni nebyli
navázáni a kteří by měli větší sklon k neustálému hledání nových příležitostí, sdružování
apod.,
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- sama velikost města Mladá Boleslav a provázanost mnoha služeb s existencí automobilky
vede již po desetiletí k tomu, že v okolních obcích není dostatečná síť sociálních a dalších
veřejně prospěšných služeb,
- obce mohou těžit z přítomnosti velkého zaměstnavatele a velkého města i v tom smyslu, že v
řadě směrů nemusí vyvíjet vlastní aktivity – neobvykle silná spádovost působí k tomu, že
větší nezávislé iniciativy nejsou objektivně ani subjektivně důležité.
Tento nechtěný vliv města a podniku na okolní region vedl současně k tomu, že představitelé
obcí, místních podniků ani NNO necítili potřebu sdružovat se a hledat nové vnitřní zdroje
rozvoje. Chyběl proto iniciátor vzniku MAS. Až pod vlivem informací o užitečnosti MAS pro
český venkov započal proces, který vyústil v založení dvou MAS, a to MAS
Mladoboleslavský venkov na západ a MAS Boleslavsko na východ od Mladé Boleslavi.
Je nutné zmínit, že Škoda VW významně podporuje nejbližší okolí svých závodů pomocí
grantového programu, z nichž jeden – „Tady jsem doma“ – je zaměřen na financování
sportovních, kulturních a dalších akcí neziskových organizací a obcí. To však paradoxně
rovněž zvětšovalo nedostatek nezávislých místních iniciativ.
Inovativní charakter strategie tedy spočívá především v novosti takového dokumentu v
území a v tom, že nevznikl „shora“ nebo objednávkou „na klíč“, nýbrž zdola, komunitním
způsobem, za pomocí externích odborníků.

2. Druhou inovaci lze spatřovat v záměru MAS působit na Magistrát města Mladá
Boleslav jakožto nositele IPRÚ, a to jak v přípravné, tak v realizační fázi. IPRÚ zahrnuje
samotné město a 17 okolních měst a obcí, z nichž osm je v regionu MAS Boleslavsko. Je tedy
třeba řádně koordinovat aktivity s ohledem na potřeby obcí a obyvatel a podílet se na přípravě
i realizaci strategického dokumentů IPRÚ. To by prakticky nebylo možné bez vzniku MAS
Boleslavsko a bez přípravy jeho vlastní strategie.
Na úrovni projektů spočívá inovativnost strategie – podle známé příručky k CLLD 9 – v
tom, že do regionu přináší nové nápady a přístupy a nikoli „obvyklé podnikání“. Inovace
mohou nabývat rozmanitých forem, které jsou všechny relevantní pro inovativní charakter
strategie: nové služby, nové produkty, nové metody organizace, sociální inovace atd. Samotné
inovace musí být posuzovány s ohledem na místní situaci a z hlediska jejich efektivnosti v
porovnání s existujícími metodami a řešeními, která se na území používala. To znamená, že
inovativní je i řešení, které již mohlo být použito na jiném místě
Z tohoto hlediska obsahuje inovační potenciál řada záměrů obcí a NNO, které se objevily
již při její přípravě. Protože nelze předjímat, zda budou finančně podpořeny, jsou uvedeny
pouze jako příklady v obecném výčtu s odkazem na příslušné opatření strategie:
- založení sociálního podniku se zaměřením na drobné práce pro sdružené obce (údržba
místních cest a veřejné zeleně, značení, menší práce v lesích apod.),

9

Common Guidance of the European Commission's Directorates - General Agri, Empl, Mare and Regio on
Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds, 29 April 2013, str. 23.
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- založení sociálního podniku, který by zaměstnával nezaměstnané ženy v předdůchodovém
věku a nezaměstnané matky malých dětí v sociálních a společensky potřebných službách 10
místním seniorům,
- nákup nebo pronájem zařízení na přeměnu plastů na topný olej, což se hodnotí jako
významná ekologická inovace.

3.3.2 Integrační rysy strategie
Integrující rysy SCLLD Boleslavsko jsou patrné:
1) na úrovni strategie jako celku, včetně integrovaného přístupu napříč programovými
rámci
2) na úrovni projektů, a to integrace vnitrosektorové i mezisektorové.
Ad 1) Strategie je integrovaná v tomto smyslu.
a) je výrazně multifondová – v rámci CLLD lze využít pouze IROP, OP Zaměstnanost
a PRV, avšak v dalších opatřeních počítá s OP Doprava, s OP ŽP – v oblasti technická
infrastruktura, životní prostředí v obcích, občanská vybavenost a péče o krajinu, s OP
VVV, s OP PIK, dále s resortními programy především MMR, MK, MŠMT, MV a
MPSV;
b) propojuje cíle operačních programů, resp. je integrovaná napříč programovými
rámci – například SC 1.4 počítá s uplatněním investic z IROP na sociální a vzdělávací
zařízení v obcích a prostředků z OP Zaměstnanost na jejich provoz, podobně je tomu
v SC 2.1.
Podrobněji jsou všechny tyto vazby patrné z následující tabulky.
Tabulka č. 19 Průnik operačních programů a specifických cílů MAS

Nástrojem této integrace je časová a obsahová koordinace jednotlivých výzev MAS
místním žadatelům.
Ad 2) Integrace na úrovni projektů vznikala v průběhu přípravy SCLLD diskusemi mezi
účastníky (potenciálními žadateli) z obcí MAS se snahou o koordinované řešení společných
problémů a potřeb. Ačkoliv budou integrované projekty místní akční skupinou zvýhodněny,
nelze dnes předjímat, že budou skutečně podpořeny. Proto je uvádíme pouze obecně ve
stručném přehledu:
- společný postup některých obcí při komunitním kompostování, příp. v nakládání s plasty,
- úpravy polních a lesních cest a jejich vybavení pro příměstskou turistiku (odpočinková
místa, lavičky, výsadba ovocných a okrasných stromů aj.),
- společný sociální podnik pro péči o obecní majetek (veřejná prostranství, lesy, nemovitosti).

Jako sociálně prospěšnou službu seniorům označili iniciátoři tohoto záměru pořádání místních setkání s
malým kulturním programem, obstarání nákupů v Mladé Boleslavi (aniž by šlo podle zákona o sociální službu
osobám se sníženou soběstačností), „posezení u kávy“ v domácnosti seniora, drobné práce v domácnosti a na
zahradě apod. Společenská prospěšnost tkví podle autorů v tom, že zvyšuje kvalitu života seniorů.
10
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S dalším rozvojem činnosti MAS lze očekávat, že podobně jako nyní obce budou
koordinovaná řešení vytvářet i místní podnikatelé a NNO.
MAS se v realizační fázi strategie soustředí na podporu projektů, které představují časovou,
věcnou, územní nebo institucionální integraci (propojení).

3.4 Vazba na strategické dokumenty
Jak v analytické, tak ve strategické části SCLLD byla využita řada strategických dokumentů
ČR a Středočeského kraje.
Byly prověřeny jejich vazby na SCLLD se závěrem, že Strategie není v rozporu s uvedenými
strategickými dokumenty, nýbrž naopak na ně navazuje a v podrobnostech je doplňuje.
Vazby na jednotlivé dokumenty jsou rozlišeny podle úrovně působnosti.

Specifický
cíl SCLLD

všechny
2.1
2.4
3.2
1.4
všechny
4.1
1.3
1.4
3.2
1.4
2.4
2.2
1.1, 2.3,
2.4

Národní strategické dokumenty

Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–
2020, MMR, duben 2013
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů
na období let 2014–2020
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014
– 2020
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Strategické dokumenty Středočeského kraje
Program rozvoje územního obvodu Středočeského
kraje 2014-2020
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a
Územně analytické podklady Středočeského kraje
Plán odpadového hospodářství kraje
Dlouhodobé záměry v regionálním školství
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského
kraje v letech 2006 -2016
Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském
kraji 2014-2016
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském
kraji
Koncepce prevence kriminality ve Středočeském
kraji v letech 2014-2016
Generel cyklotras a cyklostezek na území
Středočeského kraje
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Národní úroveň

Základním výchozím koncepčním dokumentem na národní úrovni je Strategie regionální
rozvoje ČR 2014 - 2020, která byla schválena dne 15. 5. 2013 vládou ČR.
Tento dokument definuje 9 priorit:
P. 1 Využití potenciálu rozvojových území
P. 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu
P. 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území
P. 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
P. 5 Oživení periferních území
P. 6 Obnova a využívání krajinného potenciálu v regionálním rozvoji
P. 7 Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejích dopadů
P. 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
P. 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni.
Z hlediska SCLLD se regionu MAS Boleslavsko nejvíce dotýkají priority P.4, P.6, P.7 a
P.9.
Krajská (regionální) úroveň

Na krajské úrovni je výchozím dokumentem Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje pro období 2014 až 2020.
Další strategické dokumenty v území Středočeského kraje:
 Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje aktualizace 2012
Jde o koncepční dokument pro rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky pro období
2013 -2020. Nahrazuje v plném rozsahu dokument Aktualizace Generelu cyklistický tras a
cyklostezek na území Středočeského kraje z roku 2008.
 Koncepce prevence kriminality ve Středočeském kraji v letech 2014-2016
http://www.krstredocesky.cz/documents/20875/5328042/Koncepce+prevence+kriminality/453b4554-bd984516-8b65-eadd68904723
 Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016.
Koncepce analyzuje současnou situaci v oblasti památkové péče ve Středočeském
kraji, identifikuje pozitiva i negativa a na základě sumarizovaných podkladů a
poznatků navrhuje opatření, která mají vést k dalšímu vývoji památkové péče v kraji.
http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/koncepce-v-oblasti-pamatkove-pece1
 Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 - 2016
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kopksk
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 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prvkuk
 Plán odpadové hospodářství Středočeského kraje
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/pohsk
 Program snižování emisí Středočeského kraje a Integrovaný krajský program ke
zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/pse
 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji
http://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-cestovniho-ruchu
Propojení a vazby cílů Strategie a Programu rozvoje Středočeského kraje jsou znázorněny v
níže uvedené tabulce:
Tabulka č. 20 : Promítnutí vazby SCLLD do dokumentu krajské úrovně - Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje 2014-2020

Specifický cíl SCLLD

Relevantní opatření v Programu rozvoje
Středočeského kraje
1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a B.1.1 Rozvoj a modernizace dopravní
infrastruktury
pěší dopravy; rozvoj cyklodopravy

1.2 Rozvoj technické infrastruktury v obcích
(vodovody, kanalizace, ČOV)
1.3 Podpora rozvoje trvalého bydlení a
základních životních podmínek v regionu,
zajištění kvalitního životního prostředí, efektivní
nakládání s odpady
1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou
vybavenost a příjemný vzhled obcí, zejména
podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a
sociální služby v regionu

2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků
místní ekonomiky, podpora zachování a rozvoje
služeb na venkově, vznik nových pracovních
míst, podpora sociálního podnikání

B.2.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
Středočeského kraje
B.1.2 Rozvoj a modernizace technické
infrastruktury
E.2.1 Snižování energetické náročnosti
a využívání alternativních zdrojů energie
E.2.2 Odpadové hospodářství, staré ekologické
zátěže
E.3.1 Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta
D1.3 Podpora spolupráce venkovských obcí a
jejich vzájemná komunikace
A.1.1 Podpora vytváření příznivého
podnikatelského prostřední a podnikatelské
infrastruktury
A.1.2 Podpora malého a středního podnikání a
inovačních aktivit
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A.3.2 Zlepšení podmínek uplatnění
znevýhodněných osob na trhu práce
D.1.2 Podpora podnikání a vytváření pracovních
příležitostí na venkově
2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení
připravenosti k řešení rizik a katastrof
2.3 Podpora zázemí a podmínek pro
mnohostranné naplnění volného času a zájmů
obyvatel (kultura, sport a jiná zájmová činnost)
2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické
infrastruktury a služeb
3.1 Podporovat rozvoj a modernizaci
zemědělských podniků, diverzifikaci
zemědělských činností a investice do lesnictví
3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ni,
podporovat neproduktivní investice v lesích,
provádět pozemkové úpravy
4.2 Podpora spolupráce obcí na úrovni
dobrovolných svazků obcí i neformálních
sdružení obcí

B.5.1 Zajištění bezpečnosti občanů
Středočeského kraje
C.3.1 Rozvoj a podpora volnočasových aktivit –
kultura, sport, zájmové činnosti
A.1.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu
D.1.2 Podpora podnikání a vytváření pracovních
příležitostí na venkově
D.2.2. Podpora alternativních aktivit zemědělců,
agroturistika
E1.1 Ochrana významných a chráněných území,
krajiny a krajinných prvků, ochrana neživé
přírody
D1.3 Podpora spolupráce venkovských obcí a
jejich vzájemná komunikace

Místní úroveň

Pro území MAS Boleslavsko jsou zpracovány následující strategické plány jednotlivých měst
a obcí, které byly využity a zohledněny při zpracování SCLLD.
Město Bakov nad Jizerou
Strategický plán rozvoje
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje/
Komunitní plán sociálních služeb
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/komunitni-plansocialnich-sluzeb/
Město Dobrovice
Integrovaný plán rozvoje města 2014 - 2020
http://www.dobrovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=2747&id=155217&n=integrovany%
2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta&p1=38097
Město Kosmonosy
Plán rozvoje města do roku 2015
Ostatní obce z regionu MAS nemají zpracovány strategické dokumenty rozvoje, připravují
pouze roční plány, ve kterých vycházejí z aktuálních záměrů a potřeb v jejich území.
Další dokumenty:
Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav, Koncepce rozvoje 2016-2025
http://www.vakmb.cz/download/ruzne/koncepce_II.pdf
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3.5 Akční plán
Akční plán podrobněji rozvíjí informace o konkrétním způsobu realizace jednotlivých
opatření strategie, kde se předpokládá financování v rámci operačních programů (OP).
Na základě výsledků provedených analýz, definicí priorit a cílů bylo s aktéry v území
projednáno nastavení programových rámců vycházejících z definovaných strategických cílů a
specifických cílů strategie.
Zpracování návrhů vycházelo především z analýzy problémů a potřeb, vč. zvážení možných
řešení. V průběhu zpracovávání návrhů bylo uskutečněno několik jednání zájmových skupin.
Zpracované návrhy byly konzultovány se zástupci obcí, neziskových organizací i zástupců
podnikatelské sféry. Pracovní návrhy programových rámců byly zveřejněny na webových
stránkách MAS Boleslavsko. Průběžně byla zjišťována absorpční kapacita území.
Výsledkem tohoto procesu je zpracování programových rámců pro IROP, OPZ, PRV.
MAS Boleslavsko nebude realizovat klíčový projekt MAS.
3.5.1 Provázanost specifických cílů a opatření napříč programovými rámci
Tabulka č. 21: Provázanost specifických cílů a opatření strategie napříč programovými rámci

Specifický cíl

Opatření

Programový
rámec IROP

1.1

O1

X

O3

X

O5

X

1.4

O7
O4
2.1

Programový
rámec OPZ

Programový
rámec PRV

X

X
X

O6

X
X

F2

X

2.2

O2

X

3.1

F1

X

3.2

F3

X

4.4

F4

X
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Provázanost z hlediska územního je zajištěna předpokládanou a možnou realizací všech
opatření na celém území MAS Boleslavsko, neboť území není zvlášť rozsáhlé a v žádných
částech nebyly identifikovány specifické problémy ani potřeby, které by vyžadovaly zvláštní
cíle a opatření.
Provázanost z hlediska časového plyne z časového harmonogramu předpokládaných výzev
MAS, např. opatření O 3 a opatření O 4 plánuje nejprve investice z IROP a následně zajištění
provozu s využitím OP Z (viz oddíl 3.5.8)

3.5.2 Programový rámec IROP
Programový rámec vychází z Prioritní osy 4 Komunitně vedený místní rozvoj programového
dokumentu IROP, která podporuje aktivity z prioritních os 1,2 a 3.
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu umožňuje podpořit
prostřednictvím SCLLD projekty konečných žadatelů.
Celková alokace na specifický cíl 4.1 pro MAS Boleslavsko

25,362 mil. Kč

Na základě potřeb v regionu MAS a výše alokované částky byla vybrána následující Opatření,
která se váží k těmto k těmto specifickým cílům IROP:
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Programový rámec IROP – Opatření O 1
Specifický cíl
strategie:

SC 1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy; rozvoj
cyklodopravy

Název opatření:

O 1 – Bezpečnost v dopravě

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Popis opatření:

Cílem opatření je:
 vybudovat chybějící chodníky podél komunikací I., II. a III. třídy a
realizovat další bezpečnostní prvky
 vytvořit cyklostezky a cyklotrasy pro dopravu obyvatel za prací,
službami a vzděláváním
Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.6, 2.3.1 a 2.3.2 Strategie.

Typy projektů:

Zvyšování bezpečnosti v dopravě:
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budování chodníků, bezpečnostních prvků jako jsou např. semafory, osvětlené
přechody pro chodce, bezbariérový přístup zastávek, signalizace pro nevidomé,
bezbariérové vjezdy na chodníky, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou
dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací apod.
Cyklodoprava:
nové cyklotrasy a cyklostezky vč. doprovodné infrastruktury (značení, zázemí,
bezpečnostní prvky) určené především pro dopravu osob do zaměstnání a za
vzděláváním a službami,
výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných
řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy,
terénní úpravy kolem cyklotras a cyklostezek (výsadba zeleně, zábradlí na
vhodných místech – např. přejezdy přes vodu apod.)

Příjemci podpory:

Minimální a
maximální výše:

Principy
preferenčních
kritérií:

Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro
podání žádostí o dotaci.
Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu projektu a jeho přínos pro
cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
připravenost projektu.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1:
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.
Indikátory výsledku

Výsledky:

Kód NČI2014+

název indikátoru

7 63 10

Podíl cyklistiky na přepravních výkonech (%)

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

název indikátoru

7 61 00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě (realizace)
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Programový rámec IROP – Opatření O 2
Specifický cíl
strategie:

SC 2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení připravenosti k řešení rizik
a katastrof

Název opatření:

O 2 – Připravenost jednotek požární ochrany

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Popis opatření:

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Cílem opatření je zajistit připravenost JPO jako složek IZS, a to s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu (sucho) a novým rizikům (únik nebezpečných
látek, průmyslové havárie). Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.10,
2.3.1 a 2.3.2 Strategie.

Minimální a
maximální výše:

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům
 Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci.
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k
zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s
důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon
činností spojených s extrémním suchem
 Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon
činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:
 obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III
(podle přílohy zákona o požární ochraně)
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro
podání žádostí o dotaci.

Principy
preferenčních
kritérií:

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, oddílu 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu projektu a jeho přínos pro
cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
připravenost projektu.

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1:
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.

Výsledky:

Indikátory výsledku
5 75 20
Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností
složek IZS
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
název indikátoru
5 75 01
Počet nových a modernizovaných objektů sloužících
složkám IZS (objekty)
5 70 01
Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS
(sety)
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Programový rámec IROP – Opatření O 3
Specifický cíl
strategie:
Název opatření:
Vazba na
specifický cíl
IROP:

Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Minimální a
maximální výše:

SC 1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný vzhled
obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a sociální služby
v regionu
O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby
4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Cílem opatření je zajistit podmínky pro základní a návazné sociální služby
v regionu, vč. služeb péče o děti a o seniory.
Předmětem opatření je:
 navýšení kapacit sociálních služeb v domácnostech (terénní soc. služby)
především pro starší občany
 budování sociálních zařízení a služeb, zejména domovy pro seniory,
pečovatelské služby, chráněné bydlení a sociálních poradny, komunitní
centra, nízkoprahová centra pro děti a mládež
Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.5, 2.3.1 a 2.3.2 Strategie.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s
cílovými skupinami.
Ambulantní sociální služby
Doplňková aktivita
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných
projektů.
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:
 nestátní neziskové organizace
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 církve
 církevní organizace
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro
podání žádostí o dotaci.

Principy
preferenčních
kritérií:

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, oddílu 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu projektu a jeho přínos pro
cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
připravenost projektu.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.

Výsledky:

Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1:
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.
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Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
název indikátoru
6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce (klienti)

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
název indikátoru
5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
(zázemí)

5 54 02

Počet poskytovaných druhů sociálních služeb (služby)

Programový rámec IROP – Opatření O 4
Specifický cíl
strategie:

SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky, podpora
zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových pracovních míst, podpora
sociálního podnikání

Název opatření:

O 4 – Podpora sociálního podnikání

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání
Cílem opatření je trvale zlepšovat podmínky pro život v obcích a podporovat
podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál regionu a zvyšovat zaměstnanost
napomáháním vzniku nových pracovních míst, udržením a rozvojem výroby a
služeb.

Popis opatření:

Předmětem opatření je zejména:



zlepšení technického stavu objektů - využití pro nové sociální podniky
podpora vzniku nových sociálních podniků v oblasti výroby i
poskytování služeb
Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.3.1 a 2.3.2 Strategie.
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
především: nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří
podmínky pro sociální podnikání.
Typy projektů:

Investiční podporu je určená pro vznikající a udržitelné podnikatelské aktivity,
které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání
a) Vznik nového sociálního podniku
Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných
cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které
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má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.
b) Rozšíření kapacity podniku
Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při
rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické
potřeby cílových skupin.
c) Aktivity osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v sociálním
podnikání
Pouze pokud OSVČ spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň
splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová
podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:

Minimální a
maximální výše:

 osoby samostatně výdělečné činné
 malé a střední podniky
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 nestátní neziskové organizace
 církve
 církevní organizace
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro
podání žádostí o dotaci.

Principy
preferenčních
kritérií:

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu projektu a jeho přínos pro
cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
připravenost projektu.

Příjemci podpory:

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1:
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.
Indikátory výsledku

Výsledky:

Kód NČI2014+

název indikátoru

1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním (%)

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

název indikátoru

1 01 05

Počet nových podniků, které dostávají podporu (podniky)

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích (FTE)
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Programový rámec IROP – Opatření O 5
Specifický cíl
strategie:

SC 1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný vzhled
obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a sociální služby
v regionu

Název opatření:

O 5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny

Vazba na
specifický cíl
IROP:

4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
Cílem opatření je zajistit a zlepšovat podmínky pro předškolní a základní
vzdělávání v regionu.
Předmětem opatření je zejména:

Popis opatření:




navýšení kapacity zařízení pro děti od dvou let, mateřských škol
základních škol a kapacit školních družin
stavební úpravy a pořízení vybavení základních škol pro zajištění
rozvoje žáků v podporovaných klíčových kompetencích.

Potřebnost opatření je uvedena v oddílech 2.1.3, 2.3.1 a 2.3.2 Strategie.

Typy projektů:

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče
o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol
Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné
kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na
území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího
zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na
stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být
úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke
vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících
klíčových kompetencích:




v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je
možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou
lokalitou, ve které leží i MAS Boleslavsko.
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Příjemci podpory:

Minimální a
maximální výše:

Principy
preferenčních
kritérií:

Výsledky:

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben,
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek
a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní
konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách
škol a školských zařízení a připojení k internetu.
Doplňkové aktivity
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.
Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty:
 zařízení péče o děti do 3 let
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 nestátní neziskové organizace
 církve
 církevní organizace
Minimální a maximální výše výdajů bude vždy stanovena ve výzvě MAS pro
podání žádostí o dotaci.
Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z IROP, kvalitu projektu a jeho přínos pro
cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti,
připravenost projektu.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Hodnoty indikátorů a podrobnější informace jsou uvedeny v příloze č. 1:
Finanční plán a indikátory pro programové rámce.
Indikátory výsledku
Kód NČI2014+
název indikátoru
5 00 20
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení (%)
5 00 30
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém (%)
5 01 20
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let (osoby)
Indikátory výstupu
Kód NČI2014+
název indikátoru
5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení (zařízení)
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
5 00 01
vzdělávacích zařízení (osoby)
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3.5.3 Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec IROP (v mil. Kč)
Vzhledem k výši alokované částky jsou výzvy plánovány nejvýše jedenkrát ročně a pouze
do roku 2019, jejich aktualizace bude provedena na základě povinné mid-term evaluace a
v případě potřeby budou výzvy a příslušné alokace převedeny až do roku 2020.
Tabulka č. 22 Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec IROP (v mil. Kč)

Opatření

2014-16

2017

2018

2019

Alokovaná
částka

Procento
z alokované
částky IROP

O 1 Bezpečnost v
dopravě

0

7,000

0

3,145

10,145

40

O 2 Připravenost
jednotek požární
ochrany

0

0

2,536

0

2,536

10

O 3 Dostupné a
kvalitní sociální
služby

0

0,900

0,368

0

1,268

5

O 4 Podpora
sociálního
podnikání

0

2,000

0,536

0

2,536

10

O 5 Kvalitní
vzdělávání pro
všechny

0

6,500

0

2,377

8,877

35

Celkem

0

16,400

3,440

5,522

25,362

100

3.5.4 Programový rámec OPZ
Opatření programového rámce jsou zpracovaná k jednomu specifickému cíli OP
Zaměstnanost: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
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Celková alokace na specifický cíl 2.3.1 OPZ pro MAS Boleslavsko

8,385 mil. Kč

Při plánované alokaci finančních prostředků využila MAS podmínky 3, tj. vypočtená
indikativní alokace nedosahuje po navýšení o 30 % minimálně 10 mil. Kč, dosahuje ale
minimálně dvou specifických kritérií vyšší nebo rovné hodnoty než je hodnota mediánu
daného kritéria za všechny MAS, tj. MAS může žádat o podporu na svou SCLLD z IP 2.3.
OPZ.
Výpočet je proveden v následující tabulce.

Tabulka č. 23 Hodnoty MAS pro specifická kritéria OPZ
hodnota
Kritérium
MAS
Boleslavsko

medián

výsledek (hodnota MAS –
medián)

Podíl nezaměstnaných osob za MAS

0,00261

0,00539

-0,00278

Součet dávek za MAS

0,00153

0,00408

-0,00255

Index závislosti za MAS

0,00605

0,00544

0,00060

Typologie perifernosti MAS

0,00287

0,00558

-0,00270

Sociálně vyloučené lokality v MAS

0,00926

0,00926

0,00000

Podíl nezaměstnaných osob za MAS

0,00261

0,00539

-0,00278

Programový rámec OPZ – Opatření O 3

1) Specifický cíl SCLLD

SC 1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný
vzhled obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání
a sociální služby v regionu

1.1) Opatření SCLLD

O 3 - Dostupné a kvalitní sociální služby

1.2) Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1 OPZ

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit
zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní
sociální práce;
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v
sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a
veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí;
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B) Popis cíle opatření

C) Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a to
včetně provázanosti na
ostatní operační programy

Vytváření nových a rozšiřování stávajících sociálních služeb,
zvyšování kvality sociálních služeb a podpora sociálního začleňování
v regionu.
Přímá vazba na opatření O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby
(IROP)
Nepřímá vazba v OPZ na:
opatření O 4 -Podpora sociálního podnikání (IROP, OPZ)
opatření O 6 - Zaměstnanost (OPZ) a aktivitu 4.2 Spolupráce obcí

D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná
z alokované částky

Opatření se zaměřením na komunitní sociální práci a aktivity
místních samospráv včetně zpracování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb

b) opatření financovaná
z alokované částky v
případě navýšení
alokace = zásobník
opatření

Terénní programy

E) Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

1. výzva se předpokládá v roce 2018, časový harmonogram a alokace
jsou uvedeny v tabulce č.21 Strategie

A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence
sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených

F) Popis možných zaměření
projektů

Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a
rodinné poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro
oběti trestných činů a domácího násilí, poradenství ve speciálních
lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, poradenství
osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány
i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství




Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované
rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku
dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika
ohrožení vývoje dítěte)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve
věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy;
cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo
snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
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sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace); bude podporována cílová skupina ve
věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního začleňování a
zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na
trhu práce
 Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení
 Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném
sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; u této
služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího
poskytování
B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení. Podporovány budou aktivity směřující k profesionální
realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí.
C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad
rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným
charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby
z cílových skupin v území příslušné MAS. Aktivity místních
samospráv.
Aktivity A) a B)

G) Podporované cílové
skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené,
osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním
onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v
sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny, imigranti a
azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém
ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby
pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě
či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby
ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu
trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, ohrožené osoby do
18 let věku, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby ohrožené
specifickými zdravotními riziky.
Aktivity C)
Pro programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad
rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. se jedná navíc i o
následující cílové skupiny: poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu
sociálního začleňování, místní samospráva, sociální pracovníci,
pracovníci v sociálních a zdravotních službách, neformální
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pečovatelé.

H) Typy příjemců podpory

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách; NNO; obce; organizace zřizované obcemi
působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské
instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace (veřejná
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením
omezeným, akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ;
sociální podniky.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikování dle jednotlivých
aktivit.

I) Absorpční kapacita MAS

Na území MAS je pouze 1 poskytovatel sociálních služeb a 1 projekt
je připraven k realizaci. Obcím chybí komunitní plány, je naléhavá
potřeba jejich zpracování alespoň pro města na území MAS.

J) Vliv opatření na
naplňování horizontálních
témat OPZ

Opatření předpokládá pozitivní vliv na horizontální témata dle
kapitoly 3.6 Strategie, projekty s negativním vlivem nebudou
podpořeny.

K) Principy pro určení
preferenčních kritérií

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z OPZ, kvalitu projektu a jeho
přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění jeho
udržitelnosti, připravenost projektu.
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění
budou uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.

L) Monitorovací indikátory
Indikátory
výsledku

název indikátoru

MJ

výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)

6 70 10

Využívání podpořených služeb

osoby

0

50

Indikátory výstupu

název indikátoru

MJ

výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

místa

0

10

6 00 00

Celkový počet účastníků

osoby

0

50

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných
analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních)

dokumenty 0

Kód NČI2014+

Kód NČI2014+
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Programový rámec OPZ – opatření O 4

1) Specifický cíl SCLLD

SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky,
podpora zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových
pracovních míst, podpora sociálního podnikání

1.2) Opatření SCLLD

O 4 – Podpora sociálního podnikání

A) Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

B) Popis cíle opatření

Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání

Přímá vazba na opatření:
C) Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a to
včetně provázanosti na
ostatní operační programy

O 6 – Zaměstnanost (OPZ)
F 2 – Podpora podnikání na venkově (PRV)
O 4 – Podpora sociálního podnikání (IROP)

D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná
z alokované částky

Založení sociálního podniku

b) opatření financovaná
z alokované částky v
případě navýšení
alokace = zásobník
opatření

není

E) Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

1. výzva se předpokládá v roce 2018, časový harmonogram a alokace
jsou uvedeny v tabulce č.21 Strategie
A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační
sociální podnik

F) Popis možných zaměření
projektů

B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání environmentální sociální podnik
Konkrétně:



Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání
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G) Podporované cílové
skupiny

H) Typy příjemců podpory

ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z
přímých nákladů projektu
 Marketing sociálního podniku
Provozování sociálního podnikání

Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením;
osoby dlouhodobě nezaměstnané (uchazeči o zaměstnání evidovaní
na ÚP ČR déle než 1 rok); osoby opakovaně nezaměstnané (uchazeči
o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních
2 letech souborné délka 12 měsíců); osoby se zdravotním postižením
(viz § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti); osoby ve
výkonu, nebo po výkonu trestu (osoby opouštějící výkon trestu
odnětí svobody, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu); osoby
opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení).
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách; organizace zřizované obcemi působící v
sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a poradenské instituce;
školy a školská zařízení; obchodní korporace ( veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,
akciová společnost, družstvo, sociální družstvo); OSVČ; sociální
podniky.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikování dle jednotlivých
aktivit.

I) Absorpční kapacita MAS

Na území MAS žádný sociální podnik neexistuje, je připraven 1
projekt na založení sociálního podniku v sociálně vyloučené lokalitě.

J) Vliv opatření na
naplňování horizontálních
témat OPZ

Opatření předpokládá pozitivní vliv na horizontální témata dle
kapitoly 3.6 Strategie, projekty s negativním vlivem nebudou
podpořeny.

K) Principy pro určení
preferenčních kritérií

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z OPZ, kvalitu projektu a jeho
přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění
jeho udržitelnosti, připravenost projektu.
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění
budou uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.

L) Indikátory výsledku
Indikátory
výsledku

název indikátoru

MJ
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výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)
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Kód NČI2014+
1 02 11

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře, které fungují i po
ukončení podpory

organizace 0

Indikátory výstupu

název indikátoru

MJ

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře

organizace 0

výchozí
stav

1

cílový stav
(r. 2023)

Kód NČI2014+
1 02 13

1

Programový rámec OPZ – opatření O 6
1) Specifický cíl SCLLD

SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky,
podpora zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových
pracovních míst, podpora sociálního podnikání

1.4) Opatření SCLLD

O 6 - Zaměstnanost
Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;

A) Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

B) Popis cíle opatření

Lepší uplatnitelnost cílových skupin na trhu práce.

C) Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a to
včetně provázanosti na
ostatní operační programy

Přímá vazba na:
opatření O 4 – Podpora sociálního podnikání ( IROP, OPZ)
fiche F 2 – Podpora podnikání na venkově (PRV)

D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z
alokované částky
b) opatření financovaná z
alokované částky v
případě navýšení alokace
= zásobník opatření
E) Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na
uvolněná pracovní místa, podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání

1. výzva se předpokládá v roce 2018, časový harmonogram a
alokace jsou uvedeny v tabulce č. 21 Strategie.
-
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F) Podpora vytváření nových pracovních míst
F) Popis možných zaměření G) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
projektů
H) Podpora flexibilních forem zaměstnání
I) Prostupné zaměstnávání

G) Podporované cílové
skupiny

H) Typy příjemců podpory

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence
uchazečů o zaměstnání); zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP
ČR do evidence uchazečů o zaměstnání); neaktivní osoby – osoby v
produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnání se
rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané
(tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání); osoby se
zdravotním postižením; osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
(tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: uchazeči o
zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25
let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace
(stupeň ISCED 0 – 2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu
blízko, osoby z národnostních menšin či osoby z jiného
sociokulturního prostředí); osoby jinak znevýhodněné – azylanti a
imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před
propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé; osoby
vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
(tj. nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost
po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich
očekává návrat na trh práce); osoby sociálně vyloučené a osoby
sociálním vyloučením ohrožené.
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách; NNO; obce; organizace zřizované
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a
poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, sociální
družstvo); OSVČ; sociální podniky.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikování dle jednotlivých
aktivit.

I) Absorpční kapacita MAS

Absorpční kapacita MAS není přesně známa, problematika podpory
zaměstnanosti na venkově v regionu Boleslavsko je velmi
specifická vzhledem k vlivu dominantního zaměstnavatele Škoda
Auto.

J) Vliv opatření na
naplňování horizontálních
témat OPZ

Opatření předpokládá pozitivní vliv na horizontální témata dle
kapitoly 3.6 Strategie, projekty s negativním vlivem nebudou
podpořeny.

K) Principy pro určení

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
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preferenčních kritérií

v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria
budou zohledňovat: preferenční kritéria z OPZ, kvalitu projektu a
jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a
zajištění jeho udržitelnosti, připravenost projektu.
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění
budou uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.

L) Indikátory výsledku
Indikátory
výsledku

název indikátoru

MJ

výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)

Kód NČI2014+
1 04 11

Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším FTE
vzděláním

28,5

22

Indikátory výstupu

název indikátoru

MJ

výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)

6 00 00

Celkový počet účastníků

osoby 0

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných FTE
podnicích se zaměřením na znevýhodněné
skupiny

Kód NČI2014+

0

2
1

Programový rámec OPZ – opatření O 7
1) Specifický cíl SCLLD

SC 1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný
vzhled obcí, zejména podmínky pro předškolní a základní
vzdělávání a sociální služby v regionu

1.3) Opatření SCLLD
O 7 – Prorodinná opatření
A) Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní
úrovni

B) Popis cíle opatření

Podpora rodičů dětí ve věku do 3 let, dále pak do 5 let a dětí na
prvním stupni ZŠ. Cílem je podpořit rodiče, aby měli lepší uplatnění
na trhu práce.
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Přímá vazba na:
C) Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a to
včetně provázanosti na
ostatní operační programy

opatření O 6 – Zaměstnanost
Nepřímá vazba na:
opatření O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby (IROP, OPZ)
opatření O 5 – Kvalitní vzdělávání pro všechny (IROP)

D) Priorizace navrhovaných opatření
a) opatření financovaná z
alokované částky

Provoz školních družin a klubů, provoz zařízení pro děti do 3 let

b) opatření financovaná z
alokované částky v
případě navýšení alokace
= zásobník opatření

není

E) Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

1. výzva se předpokládá v roce 2017, časový harmonogram a
alokace jsou uvedeny v tabulce č. 21 Strategie
A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin



Pro děti mladšího školního věku
Zvažována možnost podpory dopravy dětí

B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost

F) Popis možných zaměření
projektů



Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č.
247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení,
aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.)
Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského
zákona

C) Individuální péče o děti



G) Podporované cílové

Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných
rekvalifikací)
Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č.
179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání (vykonání zkoušky)
Podpora pracovního uplatnění

Ženy ohrožené na trhu práce; rodiče s malými dětmi; osoby pečující
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o jiné závislé osoby.

skupiny

H) Typy příjemců podpory

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách; NNO; obce; organizace zřizované
obcemi působící v sociální oblasti; DSO; MAS; vzdělávací a
poradenské instituce; školy a školská zařízení; obchodní korporace
(veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s
ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, sociální
družstvo); OSVČ; sociální podniky.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikování dle jednotlivých
aktivit.

I) Absorpční kapacita MAS

J) Vliv opatření na
naplňování horizontálních
témat OPZ

K) Principy pro určení
preferenčních kritérií

Nabídka poskytovaných služeb v regionu je výrazně nedostatečná,
poptávka stále stoupá z důvodu rostoucího počtu dětí v regionu.
Školy nemají dostatečné kapacity na zajištění těchto služeb, několik
vhodných projektů je připraveno.

Opatření předpokládá pozitivní vliv na horizontální témata dle
kapitoly 3.6 Strategie, projekty s negativním vlivem nebudou
podpořeny.
Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria
budou zohledňovat: preferenční kritéria z OPZ, kvalitu projektu a
jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a
zajištění jeho udržitelnosti, připravenost projektu.
Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění
budou uvedena až v rámci dané vyhlášené výzvy.

L) Indikátory výsledku
Indikátory
výsledku

název indikátoru

MJ

výchozí
stav

cílový stav
(r. 2023)

6 70 10

Využívání podpořených služeb

osoby 0

25

5 01 10

Počet osob využívajících zařízení péče o osoby 0
děti předškolního věku

20

Indikátory výstupu

název indikátoru

MJ

cílový stav
(r. 2023)

Celkový počet účastníků

osoby 0

Kód NČI2014+

výchozí
stav

Kód NČI2014+
6 00 00
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3.5.5 Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec OPZ (v mil. Kč)
Vzhledem k výši alokované částky jsou výzvy plánovány nejvýše jedenkrát ročně a pouze
do roku 2019, jejich aktualizace bude provedena na základě povinné mid-term evaluace a
v případě potřeby budou výzvy a příslušné alokace převedeny až do roku 2020.
Tabulka č. 24 Přehled pravděpodobné alokace na Programový rámec OPZ (v mil. Kč)
Procento
z alokované
částky OPZ

Opatření

2014-16

2017

2018

2019

Alokovaná
částka

O 3 Dostupné a
kvalitní sociální
služby

0

0

1,500

0,596

2,096

25

O 4 Podpora
sociálního
podnikání

0

0

2,000

0,516

2,516

30

O6
Zaměstnanost

0

0

0,800

0,457

1,257

30

O 7 Prorodinná
opatření

0

1,500

1,016

0

2,516

15

Celkem

0

1,500

5,316

1,569

8,385

100

3.5.6 Programový rámec PRV
Programový rámec vychází z projektového opatření Programu rozvoje venkova M19
LEADER, podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
rozvoje – realizace SCLLD a podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce
místních akční skupiny - realizace projektů spolupráce.
Celková alokace na operaci 19.2.1 pro MAS Boleslavsko
Celková alokace na operaci 19.3.1 pro MAS Boleslavsko

7,068 mil. Kč
0,491 mil. Kč

Na základě potřeb v regionu MAS a výše alokované částky byly vybrány následující Fiche,
které se váží k těmto projektovým opatřením/operacím Programu rozvoje venkova:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
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Naplnění cílů PRV
MAS se v následujícím programovém rámci zaměřuje především na podporu pro zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělství ( Fiche F 1), dále na podporu hospodářského rozvoje
území a usnadnění diverzifikace (Fiche F 2). V oblasti lesnictví MAS preferuje podporu
neproduktivních investicí v lesích ( Fiche F 3). Potřebnost této podpory plyne z analýzy
problémů a potřeb v území s cílem využít potenciálu lesů pro příměstský cestovní ruch.
Podpora pro zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství není do programového rámce
zahrnuta, neboť nevyplynula z analýzy problémů a potřeb v území. V regionu nejsou drobné
potravinářské provozovny a vhodné podnikatelské subjekty pro tento typ podpory. Nachází se
zde pouze velká nadnárodní akciová společnost Tereos TTD.
Programový rámec PRV – Fiche F 1
Identifikace Fiche
Název Fiche

F 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku

SC 3.1: Podporovat rozvoj a modernizaci zemědělských podniků,
diverzifikaci zemědělských činností a investice do lesnictví
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení
sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.

Definice příjemce dotace

zemědělský podnikatel
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Výše způsobilých výdajů
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Preferenční kritéria

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria
budou zohledňovat: preferenční kritéria z PRV, kvalitu projektu a
jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a
zajištění jeho udržitelnosti, připravenost projektu.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.

Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

9 37 01

Počet podpořených podniků/příjemců.

0

0

1

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

0

0

1

Indikátory výsledků
Číslo

9 48 00

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)

Programový rámec PRV – Fiche F 2
Identifikace Fiche
Název Fiche
F 2 – Podpora podnikání na venkově
Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Vymezení Fiche
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova Priority 6
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní
oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a
pracovních míst.
SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky,
podpora zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových
pracovních míst, podpora sociálního podnikání
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Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) –
některé vybrané činnosti s označením C, F, G, I, J, M, N, P, R, S.
Tyto činnosti budou přesně vyjmenovány ve zveřejněné výzvě
MAS.
Oblasti podpory

Podporovány budou tyto aktivity:


Definice příjemce dotace

stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení)
či nová výstavba provozovny
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost
 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
náklady na výstavbu odstavných stání)
 nákup nemovitostí
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD. Preferenční kritéria budou
zohledňovat: preferenční kritéria z PRV, kvalitu projektu a jeho
přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a zajištění
jeho udržitelnosti, připravenost projektu.
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.

Indikátory výstupů
Číslo
93701

Název
Počet podpořených podniků/příjemců.

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

0

1

2

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

0

0

1

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
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Programový rámec PRV – Fiche F 3
Identifikace Fiche
Název Fiche

F 3 – Využití společenského potenciálu lesů

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 25
Neproduktivní investice v lesích

Vymezení Fiche
Fiche je zaměřena na podporu investic ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší
hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast
4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními
omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské
krajiny.
SC 3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ní, podporovat
neproduktivní investice v lesích, provádět pozemkové úpravy
SC 2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce
lesa: značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2
m); značení významných přírodních prvků; výstavba herních a
naučných prvků, fitness prvků; aktivity vedoucí k usměrňování
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory; opatření k údržbě lesního
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na pozemcích určených k plnění
funkce lesa (PUPFL) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, musí
hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Výše způsobilých výdajů
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Principy pro určení preferenčních kritérií jsou podrobně popsány
v Implementační části SCLLD, odd. 4.2.5. Preferenční kritéria
budou zohledňovat: preferenční kritéria z PRV, kvalitu projektu a
jeho přínos pro cílové skupiny, finanční náročnost projektu a
zajištění jeho udržitelnosti, připravenost projektu.

Preferenční kritéria

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Číslo

Název

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

92702

Počet podpořených operací (akcí)

0

1

2

93001

Celková plocha (ha)

0

0

2

Výchozí
stav

Hodnota pro midterm (r. 2018)

Cílový
stav

Indikátory výsledků
Číslo

Název
Závazný indikátor není stanoven

Programový rámec PRV – Fiche F 4
Identifikace Fiche
Název Fiche

F 4 – Projekty spolupráce

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení Fiche
Projekty spolupráce musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, to
znamená, že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové
podobě nevznikly.
Stručný popis Fiche
MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé
pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD
byla schválena k podpoře z PRV.
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

SC 4.4 Rozvoj spolupráce mezi MAS na národní i mezinárodní
úrovni
Podporovány budou:
1) Projekty zaměřené na měkké akce (např. propagační, informační,
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vzdělávací a volnočasové, a to především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné
praxe, včetně produktů s tím spojených /publikace, brožury, letáky
apod./) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných
MAS.
2) Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je
možné realizovat pouze následující výdaje:
-investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
-investice související se vzdělávacími aktivitami,
-investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty. Způsobilá pro
podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy
MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu.
Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS
využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci
projektů spolupráce.
Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z
PRV.

Definice příjemce dotace

min.

50 tis. Kč

max.

614 tis. Kč

Výše způsobilých výdajů

3.5.7 Přehled předpokládané alokace na Programový rámec PRV
Vzhledem k výši alokované částky jsou výzvy plánovány nejvýše jedenkrát ročně a pouze
do roku 2019, jejich aktualizace bude provedena na základě povinné mid-term evaluace a
v případě potřeby budou výzvy a příslušné alokace převedeny až do roku 2020
Tabulka č. 25 Přehled předpokládané alokace na Programový rámec PRV
Procento
z alokované
částky PRV

Fiche

2014-16

2017

2018

2019

Alokovaná
částka

F 1 Rozvoj a
modernizace
zemědělských podniků

0

2,000

0

0,827

2,827

40

F 2 Podpora podnikání
na venkově

0

2,000

0

1,181

3,181

45
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F 3 Využití
společenského
potenciálu lesů

0

0

1,060

0

1,060

15

Celkem 19.2.1

0

4,000

1,060

2,008

7,068

100

F 4 Projekty
spolupráce

0

0,150

0,191

0,150

0,491

x

Celkem 19.2.1 a 19.3.1

0

4,150

1,251

2,158

7,559

3.5.8 Časový harmonogram vyhlašování výzev a předpokládané alokace
Vzhledem k výši alokovaných částek MAS předpokládá v harmonogramu výzev nejvýše
jednu výzvu ročně v každém opatření, alokace na tyto výzvy jsou uvedeny následujícím
přehledu. Výzvy jsou plánovány pouze do roku 2019, jejich aktualizace bude provedena na
základě povinné mid-term evaluace a v případě potřeby budou výzvy a příslušné alokace
převedeny až do roku 2020.
Tabulka č. 26 Časový harmonogram vyhlašování výzev a předpokládané alokace
Opatření/Fiche

Celková

2014 - 2016

2017

2018

2019

0

7,000

0

3,145

10,145

0

0

2,536

0

2,536

0

0,900

1,868

0,596

3,364

0

2,000

2,536

0,516

5,052

0

6,500

0

2,377

8,877

O 6 Zaměstnanost

0

0

0,800

0,457

1,257

O 7 Prorodinná opatření

0

1,500

1,016

0

2,516

0

2,000

0

0,827

2,827

0

2,000

0

1,181

3,181

0

0

1,060

0,000

1,060

F 4 Projekty spolupráce

0

0,150

0,191

0,150

0,491

Celkem

0

22,050

13,152

6,104

41,306

O 1 Bezpečnost v dopravě
O 2 Připravenost jednotek požární
ochrany
O 3 Dostupné a kvalitní sociální
služby
O 4 Podpora sociálního podnikání
O 5 Kvalitní vzdělávání pro
všechny

F 1 Rozvoj a modernizace
zemědělských podniků
F 2 Podpora podnikání na venkově
F 3 Využití společenského
potenciálu lesů
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3.6 Vazba na horizontální témata
Nařízením 1303/2013 o společných ustanoveních k ESI fondům byla v čl. 7 a 8 stanovena tzv.
horizontální témata, s nimiž nesmí být v rozporu žádné opatření SCLLD ani jednotlivý
podpořený projekt. Jsou to:
a) rovnost mezi muži a ženami,
b) nediskriminace některé skupiny obyvatel,
c) udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální složce.
Nositel strategie, MAS Boleslavsko, zajišťuje, aby nemohl být podpořen projekt, který
by tyto principy porušoval. Za tím účelem MAS přijala dvě hlavní opatření:
1) na úrovni SCLLD vytipovala opatření, která směřují k pozitivnímu naplnění horizontální
témat a zkontrolovala, aby u ostatních opatření byl vliv neutrální;
2) na úrovni jednotlivých projektů místních žadatelů zařadí tyto principy do podmínek
přijatelnosti projektových žádostí a ve výše zmíněných opatřeních zvýhodní pozitivní vliv
projektu pomocí preferenčních kritérií.
ad 1) Strategie jako celek je v působení na uvedená témata neutrální.
Pozitivní vliv se předpokládá při realizaci a naplňování těchto oblastí rozvoje:
1.4 Občanská vybavenost – včetně zařízení pro vzdělávání, sociální služby, péči o rodiny
2.1 Zaměstnanost, rozvoj lokální ekonomiky a služeb, včetně sociálního podnikání
2.3 Volný čas (kultura, sport a jiná zájmová činnost)
3.1 Podpora zemědělství a lesnictví
3.2 Péče o krajinu
U projektů přijímaných v programovém rámci OP Zaměstnanost bude MAS preferovat
pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci.
ad 2) Nebudou podpořeny projekty, které vykazují negativní vliv na výše uvedená
horizontální témata.
Rovné příležitosti lze zohlednit v každém projektu (např. ve vzdělávání a zaměstnávání
pracovníků, v poskytování nespecifických sociálních služeb apod.). Specifické sociální a jiné
veřejně prospěšné služby budou předem zaměřeny na určitou, specifickou cílovou skupinu, a
osoby stojící mimo ni se přirozeně nemohou stát beneficienty (např. projekt zaměřený na
předškolní výchovu a péči nemůže uspokojovat potřeby starších dětí, avšak v okruhu dětí
předškolního věku musí zajistit nediskriminační přístup ke službě).
Program rozvoje venkova navíc vyžaduje posuzování specifických témat:
d) klima,
e) inovace,
f) životní prostředí.
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Postup MAS bude podobný jako v případě společných horizontálních témat.
Pozitivní vliv na tato specifická témata se předpokládá při realizaci a naplňování těchto
specifických cílů Strategie:
1.1 Rozvoj cyklodopravy
1.2 Rozvoj technické infrastruktury v obcích (kanalizace, ČOV)
1.3 Efektivní nakládání s odpady
3.2 Péče o krajinu
Realizací SCLLD nebude docházet k negativnímu ovlivnění horizontálních témat ani
specifických témat.
Projekty, které vykazují negativní vliv na výše uvedená horizontální témata a specifická
témata, nebudou podpořeny.
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS
Organizační struktura a způsob řízení jsou dány základními standardy práce MAS.
MAS Boleslavsko získala Osvědčení o splnění standardů MAS dne 21. 12. 2015.
Obrázek č. 6

Organizační schéma MAS

4.1.1 Orgány MAS
Orgány MAS tvoří:
- Valná hromada jako nejvyšší orgán;
- Programový výbor jako rozhodovací orgán;
- Výběrová komise jako výběrový orgán;
- Monitorovací výbor jako kontrolní orgán.
Součástí MAS je kancelář MAS, která je administrativní a servisní složkou orgánů MAS.
Valná hromada
Valná hromada je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze
zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
Valná hromada má tyto pravomoci:
a) schvaluje pravidla hospodaření MAS, jednací řád Valné hromady a další vnitřní
předpisy MAS;
b) odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
MAS;
c) zřizuje povinné orgány MAS:
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

programový výbor jako rozhodovací orgán;
výběrovou komisi jako výběrový orgán;
monitorovací výbor jako kontrolní orgán;
provádí volbu členů orgánů MAS, stanoví počty členů povinných orgánů, jejich
působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání;
v případě pochybností rozhoduje o místní působnosti subjektu, který je přijímán jako
partner MAS;
stanoví zájmové skupiny MAS;
schvaluje SCLLD pro území působnosti MAS;
schvaluje způsob hodnocení a výběru projektu, zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů:
schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS;
rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.

Programový výbor
Programový výbor má 7 členů volených z partnerů MAS a je rozhodovacím orgánem ve
věcech činnosti MAS.
Programový výbor má tyto pravomoci:
a) projednává statut Ústavu včetně jeho změn;
b) projednává a schvaluje rozpočet MAS;
c) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD, přitom nejsou dotčena ustanovení zákoníku práce o vzniku
a zániku pracovního poměru;
d) schvaluje výzvy k podávání žádostí;
e) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové
komise;
f) svolává Valnou hromadu nejméně jedenkrát ročně;
g) schvaluje k realizaci vlastní projekty MAS a projekty národní či mezinárodní
spolupráce MAS;
h) schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD
i) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS;
Výběrová komise
Výběrová komise má 5 členů volených z partnerů MAS a je výběrovým orgánem MAS.
Výběrová komise má tyto pravomoci:
a) provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií;
b) stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměru a cílů SCLLD.
Monitorovací výbor
Monitorovací výbor má 5 členů volených z partnerů MAS a je kontrolním orgánem MAS.
Monitorovací výbor má tyto pravomoci:
a) projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS;
b) dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly,
standardy MAS a SCLLD;
c) nahlíží do účetních knih a jiných dokladů Ústavu týkajících se činnosti MAS a
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kontroluje údaje tam obsažené;
d) svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to
vyžadují zájmy MAS;
e) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).
4.1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS v průběhu přípravy a realizace SCLLD
Kompetence jednotlivých orgánů MAS v průběhu přípravy a realizace Strategie vyplývají ze
statutu MAS Boleslavsko, který splňuje podmínky standardizace MAS.
Valná hromada
a) schvaluje SCLLD pro území působnosti MAS;
b) odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území
působnosti MAS;
c) schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména principy preferenčních
kritérií pro hodnocení projektů.
Programový výbor
a) schvaluje výzvy k podávání žádostí;
b) vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové
komise;
c) schvaluje k realizaci vlastní projekty MAS a projekty národní či mezinárodní
spolupráce MAS;
d) schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD.
Výběrová komise
a) provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií;
b) stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměru a cílů
SCLLD.
Monitorovací výbor
a) kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS;
b) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, zpracovává a předkládá ke schválení
Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD.

4.1.3 Zájmové skupiny a jejich zapojení do přípravy SCLLD
Partneři MAS tvoří 3 zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku
SCLLD. Každý partner MAS může být zařazen pouze do jedné zájmové skupiny.
Členové těchto zájmových skupin se podíleli na přípravě a tvorbě strategie zejména
v oblastech jejich působnosti, a to především ve zpracování SWOT analýzy, analýzy
problémů a potřeb území MAS a návrhu strategické části, jak je uvedeno v příslušných
kapitolách SCLLD. Vymezení zájmových skupin je uvedeno v následujícím přehledu.
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Zájmová skupina

Obce

Vymezená
problematika strategie
Vzhled, výstavba,
bydlení, infrastruktura,
řízení obce,
bezpečnost obyvatel,
veřejná zeleň, školství

Vazba na specifické cíle strategie
1.1 Zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší
dopravy, rozvoj cyklodopravy
1.2 Rozvoj technické infrastruktury v obcích
1.3 Podpora rozvoje trvalého bydlení a základních
životních podmínek v regionu, zajištění kvalitního
životního prostředí, efektivní nakládání s odpady
1.4 Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a
příjemný vzhled obcí, zejména podmínky pro předškolní a
základní vzdělávání a sociální služby v regionu
2.2 Zvýšení bezpečnosti obyvatel, zvýšení připravenosti
k řešení rizik a katastrof
3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ní, podporovat
neproduktivní investice v lesích, provádět pozemkové
úpravy
4.1 Podpora vzniku, aktualizace a uplatňování rozvojových
plánů obcí
4.2 Podpora spolupráce obcí na úrovni dobrovolných
svazků obcí i neformálních sdružení obcí
4.3 Koordinace a podpora rozvoje mezisektorové
spolupráce subjektů uvnitř i vně regionu

Podnikatelé

Podnikání,
zaměstnanost, služby

2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní
ekonomiky, podpora zachování a rozvoje služeb na
venkově, vznik nových pracovních míst, podpora
sociálního podnikání
2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a
služeb
3.1 Podporovat rozvoj a modernizaci zemědělských
podniků, diverzifikaci zemědělských činností a investice do
lesnictví.
4.3 Koordinace a podpora rozvoje mezisektorové
spolupráce subjektů uvnitř i vně regionu

Volnočasové
aktivity

Kultura, sport,
společenský život

2.3 Podpora zázemí a podmínek pro mnohostranné
naplnění volného času a zájmů obyvatel (kultura, sport a
jiná zájmová činnost)
4.3 Koordinace a podpora rozvoje mezisektorové
spolupráce subjektů uvnitř i vně regionu
4.4. Rozvoj spolupráce mezi MAS na národní i
mezinárodní úrovni
2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a
služeb
3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ní, podporovat
neproduktivní investice v lesích, provádět pozemkové
úpravy
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Tematické pracovní skupiny
Tematické pracovní skupiny jsou poradními orgány MAS, jejich členové spolupracují s
dalšími osobami v území a dávají podněty k realizaci projektů. Tematické pracovní skupiny se
scházejí podle potřeby a členství v tematických pracovních skupinách je dobrovolné, členem
se může stát ten, kdo členství přijme nebo na vlastní žádost.
Mimo tyto tematické pracovní skupiny jsou v rámci činnosti MAS ustanoveny podle potřeby
jednotlivých aktivit a projektů další pracovní skupiny.
Činnost všech pracovních skupin se propojuje, členství v těchto skupinách je otevřené a jsou
přizváni ke spolupráci všichni zájemci z území MAS. O činnostech, jednáních a závěrech
pracovních skupin jsou pořizovány zápisy.
4.1.4 Kancelář MAS
Poskytuje administrativní servis místní akční skupině a provádí veškeré administrativní
úkony spojené s realizací SCLLD prostřednictvím místní akční skupiny. Zejména vede
kompletní spisovou agendu všech projektů (registraci, administrativní kontrolu, průběh
výběru, výsledky jejich schvalování, atd.)

Obrázek č. 7 Schéma - kancelář MAS

Kancelář MAS

Vedoucí pracovník pro
realizaci SCLLD
(vedoucí kanceláře MAS)

Finanční manažer
(zástupce
vedoucího
kanceláře MAS)

Projektový
manažer

Asistent kanceláře
/ Administrátor

Externí
pracovníci

4.1.5 Vedoucí kanceláře, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD
Je řídícím pracovníkem pro realizaci SCLLD, odpovědný za administrativní záležitosti
spojené s udržováním a rozvojem místního partnerství a implementaci SCLLD. Zajišťuje
chod kanceláře MAS a komunikaci mezi MAS a garanty jednotlivých dotačních programů,
vykonává zejména tyto činnosti:
 kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností místní akční
skupiny a vede seznam členů a zástupců místní akční skupiny
 zajišťuje poradenství pro partnery společnosti;
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zajišťuje vzdělávání pro partnery společnosti
koordinuje činnost manažerů a partnerů společnosti
koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce v regionu Boleslavsko
koordinuje činnost monitorovacího výboru;
je odpovědný za přípravu, podání žádosti, realizaci a závěrečné vyúčtování
rozvojových projektů společnosti.
Je nadřízeným pracovníkem zaměstnanců MAS v pracovně právním vztahu (vč. DPP, DPČ) s
pravomocemi k tomu vyplývajícími.

4.1.6 Další personální obsazení a zdroje
Projektový manažer

Z důvodu nutnosti bezproblémového zajištění realizace SCLLD a s ohledem na předběžnou
alokaci finančních prostředků pro tuto strategii předpokládá kancelář MAS Boleslavsko
kromě vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD ještě pracovní pozici projektového
manažera OPZ a PRV, který zodpovídá za realizaci programového rámce OPZ, PRV a
projekty spolupráce MAS, a projektového manažera IROP a OP VVV, který zodpovídá za
realizaci programového rámce IROP a za veškeré animační aktivity operačního programu
VVV pro mateřské školy a základní školy.
Asistent kanceláře / administrátor

zajišťuje veškeré administrativní činnosti nezbytné pro chod a provoz kanceláře MAS a
administraci projektů, jeho činnost je vymezena přesným popisem pracovní náplně.

4.1.7 Technické zázemí
MAS Boleslavsko vznikla v roce 2015.
Zaměstnanci MAS mají zajištěno základní kancelářské vybavení. V případě získání podpory
pro realizaci Strategie CLLD bude zajištěna jiná kancelář, která bude odpovídat a vyhovovat
požadavkům na bezproblémové organizační a administrativní zajištění realizace SCLLD.
Díky výborné spolupráci se starosty měst v regionu, zejména městy Bakov nad Jizerou a
Dobrovice, má MAS bezplatně k dispozici vhodné prostory pro setkání většího počtu osob
(valné hromady, semináře atd.)
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4.2 Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů
s uvedením plánované personální kapacity
Postupy pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů se řídí pravidly, která jsou
uvedena v kapitole 11.3 Postupy pro vyhlašování výzvy MAS a procesy schvalování
integrovaných projektů SCLLD Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 1
k MPIN.
Administrace jednotlivých výzev bude probíhat podle následujícího postupu:
Provádí/zajišťuje

Aktivita
1. Příprava a vyhlášení výzvy k předkládání
žádostí o podporu

Programový výbor MAS, kancelář MAS

2. Příjem žádostí

Prostřednictvím systému MS2014+

3. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kancelář MAS

4. Proces hodnocení a výběru projektů podle
preferenčních kritérií

Výběrová komise MAS, programový výbor MAS

5. Schválení vybraných projektů

Řídící orgán OP

6. Vydání právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory

Řídící orgán OP

7. Kontrola v průběhu realizace projektů a po
dobu jejich udržitelnosti

Monitorovací výbor MAS, manažer MAS

Dále jsou uvedeny podrobnější informace o průběhu jednotlivých fází.
4.2.1 Příprava výzvy
MAS sleduje výzvy jednotlivých řídících orgánů na předkládání projektů pro realizaci cílů
SCLLD.
MAS je vyhlašovatelem výzev na místní úrovni.
MAS na základě příslušné výzvy pro realizaci připraví vlastní výzvu pro příjem projektů, jejíž
znění musí schválit příslušný řídící orgán nebo platební agentura SZIF v případě výzvy do
PRV. Výzva se předkládá ke schválení prostřednictvím MS2014+ nebo Informačního
systému SZIF v případě PRV. Výzva je kolová a zadává se do MS2014+.
ŘO si stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které bude podléhat schválení s ohledem na zajištění
řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. V rámci výzvy MAS je
uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na
jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS.
Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů stanovená s důrazem na
soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení
preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.

129

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria jakožto povinná, tj. MAS je musí do
svého návrhu kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž
prostřednictvím lze naplnit principy stanovené ve výzvě ŘO. Ke každé výzvě MAS bude
navázána jedna sada preferenčních kritérií.
ŘO, resp. platební agentura SZIF, stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které budou podléhat
kontrole s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů
SCLLD.
ŘO, resp. platební agentura SZIF, ověřuje metodickou správnost výzvy.
Výzva MAS obsahuje:
Základní údaje o výzvě MAS
a) Vyhlašovatel
b) Program
c) Číslo výzvy ŘO
d) Číslo výzvy MAS
e) Název výzvy MAS
f) Finanční alokace výzvy MAS (CZV)
g) Typ příjemce
h) Upřesnění typu příjemce
i) Datum vyhlášení výzvy MAS
j) Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu
k) Datum ukončení příjmu žádosti o podporu
l) Stav výzvy MAS
m) Předmět modifikace výzvy MAS
n) Důvody modifikace výzvy MAS
Zacílení výzvy MAS
a) Podporované aktivity
b) Cílové skupiny
c) Upřesnění cílové skupiny
d) Minimální výše celkových způsobilých výdajů operace
e) Maximální výše celkových způsobilých výdajů operace
Přílohy k výzvě MAS
a) Příloha – text výzvy MAS
b) Příloha – Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti
c) Příloha – Kritéria věcného hodnocení
d) Příloha - jiné
Výzva MAS musí být v souladu s programem, výzvou ŘO a integrovanou strategií MAS.
Výzva je kolová a zadává se do MS2014+.
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4.2.2 Vyhlášení výzvy
Po schválení znění výzvy řídícím orgánem vyhlásí MAS svou výzvu na předkládání projektů.
Výzvu vyhlašuje Programový výbor MAS.
Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách
MAS, tímto okamžikem vyhlášení nabývá účinnosti.
Za vlastní fyzické vyhlášení výzvy zodpovídá vedoucí pracovník pro SCLLD. Za tímto
účelem vypracuje vedoucí pracovník SCLLD seznam míst k uveřejnění výzvy.
Informace o výzvách, včetně termínů konzultačních dnů a semináře k proškolení žadatelů
budou zveřejňovány různými prostředky:
-

informace na webových stránkách MAS: http://www. mas-boleslavsko.cz
využití webových stránek obcí a ostatních partnerů MAS
všichni partneři MAS obdrží e-mailem zprávu o výzvě
letáky s příslušnými informacemi budou distribuovány na obecni a městské úřady, výzva
bude také otištěna v regionálním deníku

MAS se snaží o maximální připravenost a informovanost žadatelům s cílem vyloučit případné
nedostatky při podání žádosti. Za tímto účelem MAS poskytuje individuální konzultace svými
proškolenými zaměstnanci. Termín konzultací je zveřejněn na webu MAS. Dále žadatelé
mohou využít školení k podání žádosti. Termín školení je rovněž zveřejněn na webu MAS.
4.2.3 Příjem žádostí
Žádosti o podporu jsou vkládány prostřednictvím MS2014+(resp. ISKP14+), v případě PRV
prostřednictvím IS SZIF.
Žádost elektronicky podepisuje statutární zástupce žadatele, příp. osoba k podpisu pověřená.
Rozhodným okamžikem je datum a čas podání žádosti. V MS2014+ je žadatel dialogovým
oknem informován, že žádost byla podána.
4.2.4 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Kancelář MAS provádí základní administrativní kontrolu obsahu povinných částí žádosti o
podporu projektu - tj. kontrolu (hodnocení) formálních náležitostí a přijatelnosti. V rámci
kontroly je sledován soulad s požadavky výzvy, povinné přílohy, oprávněnost žadatele.
Kontrola probíhá metodou „čtyř očí“, tj. každý projekt budou kontrolovat nezávisle dva
zaměstnanci kanceláře MAS. V případě zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k jejich
odstranění (doplnění informací nebo chybějících příloh). K odstranění nedostatků bude
žadateli poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že žadatel v této lhůtě nedostatky neodstraní,
projekt bude z dalšího hodnocení vyřazen.

131

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

4.2.5 Principy pro určení preferenčních kritérií, hodnocení souladu projektů s SCLLD
Výzva MAS k předkládání projektů obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů
stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem (soulad s
podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a v souladu s principy pro určení preferenčních
kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.
Pro každou výzvu MAS budou určena samostatná preferenční kritéria, která budou stanovena
na základě těchto principů:
1) Plnění cílů SCLLD a provázanost projektu na jiné aktivity v rámci MAS
2) Zvýšení zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst na venkově
3) Menší finanční náročnost projektu a zajištění jeho udržitelnosti
4) Připravenost projektu a zkušenost žadatele s realizací projektů
5) Pozitivní vliv na horizontální témata, na klima a životní prostředí
6) Inovace v oblasti investic i v oblasti postupů a aktivit
7) Partnerské a integrované projekty
8) Preferenční kritéria jednotlivých OP
MAS hodnotí komplexně projektovou žádost dle stanovených kritérií pro hodnocení a výběr
projektů. Při výběru projektů zajišťuje jejich soulad s SCLLD tím, že stanoví jejich pořadí
podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategie.

4.2.6 Proces hodnocení a výběru projektů, zajištění transparentnosti
MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle preferenčních kritérií navržených MAS ve
výzvě MAS.
Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění
záměrů a cílů SCLLD a souladu s příslušným operačním programem a provede výběr
projektů.
MAS stanovuje nediskriminační a transparentní postupy pro hodnocení a výběr
projektů, které splňuji tyto podmínky:
 projekty hodnotí a vybírá Výběrová komise MAS, v rámci které musí mít nejméně 50 %
hlasů při rozhodováni o výběru partneři, kteří nejsou veřejnými orgány
 členové Výběrové komise MAS jsou řádně proškoleni ohledně výběru projektů. Mají k
dispozici metodiky hodnocení jednotlivých kritérií.
 členové Výběrové komise MAS se musí zavázat minimálně k nepodjatosti, nezávislosti a
mlčenlivosti (v rámci podpisu prohlášeni před zahájením jednáni Výběrové komise
MAS), pokud je člen Výběrové komise MAS zároveň sám žadatelem nebo je s žadatelem
pracovně spjat, neúčastní se bodování a hodnocení svého projektu.
 Hodnocení se provádí pro každé opatření/fichi zvlášť
 Výzvy v rámci opatření/fiché mají předem jasně definována preferenční kritéria a zároveň
je v nich uvedena hodnota max. možného bodového ohodnocení.
 člen Výběrové komise oboduje jemu přidělené projekty dle platných bodovacích kritérií Manuál Výběrové komise pro hodnocení projektů. Zároveň přidá ke každému
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bodovanému projektu do protokolu o průběhu hodnocení projektu krátký textový
komentář, který poslouží předsedovi výběrové komise ke zpracování závěrečné zprávy o
provedeném hodnocení projektů v dané výzvě pro jednání Programového výboru MAS,
tento textový komentář poslouží i jako kontrola pro udělení bodování.
svá rozhodnutí a stanoviska Výběrové komise MAS vždy zdůvodňuje tak, aby bylo
zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno,
Kancelář MAS na základě bodování každého člena Výběrové komise sestaví tabulku se
součtem bodů od jednotlivých komisařů pro všechny projekty a každou výzvu v rámci
opatření/fiché zvlášť.
z jednání Výběrové komise MAS je vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat
minimálně následující informace: datum a čas začátku jednáni, jmenný seznam účastníků
s uvedením subjektu, který zastupují, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo
slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodněni ke každému projektu,
členové Výběrové komise MAS podepisují zápis s výsledky jednání hodnotící komise,
výjimkou je situace, kdy vytvoření zápisu probíhá po jednání - v tomto případě postačuje,
pokud členové hodnotící komise mají zápis k dispozici k připomínkám a jeho správnost
stvrzuje podpisem předseda Výběrové komise MAS a zástupce útvaru, který zajišťuje
činnost řídícího orgánu programu,

Zápis z jednání musí být zveřejněn na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních
dní od data uskutečnění výběru projektů.
Žadatel je informován o výsledku a hodnocení a výběru projektu včetně odůvodnění 15
pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů.
Možnost veřejné obhajoby projektu
V termínu po prostudování podkladů Výběrovou komisí MAS a před zasedáním Výběrové
komise MAS bude dána žadatelům, jejichž projekty prošly administrativní kontrolou,
možnost svůj projekt veřejně obhájit. O termínu obhajoby budou žadatelé informováni
vedoucím pracovníkem pro SCLLD (web, e-mail, telefonicky, popř. písemně). Tato obhajoba
je veřejně přístupná a slouží k seznámení veřejnosti a výběrové komise s projekty, k jiné než
písemné prezentaci projektu a vysvětlení jeho návaznosti na SCLLD. Žadatel má možnost
obhájit přínos a jedinečnost svého projektu. Účast žadatelů při veřejné prezentaci není
povinná.
O provedeném hodnocení žádosti je sepsán Protokol hodnocení člena výběrové komise, který
obsahuje tyto náležitosti:
Název Opatření/Fiché
Jméno hodnotitele
Datum
hodnocení
Číslo projektu
Podávající subjekt
Název projektu
Číslo preferenčního kritéria
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Název preferenčního kritéria
Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií
Váha preferenčních kritérií
Přidělené body
Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou)
Podpis hodnotitele
Souhrnný protokol hodnocení projektu obsahuje:
Číslo výzvy
Název Fiche
Číslo projektu, které bylo MAS přiděleno při příjmu
Podávající subjekt
Název projektu
Dotace
Hodnotitelé
Preferenční kritéria
Počet bodů jednotlivých preferenčních kritérií
Váha kritérií
Přidělené body
Body hodnocení (přidělené body vynásobené váhou) za každého hodnotitele zvlášť
Součet bodů za projekt (každý žadatel zvlášť, souhrn za všechny žadatele).
Kancelář MAS kontroluje protokol o hodnocení žádostí z hlediska formální správnosti.
Kancelář MAS z jednotlivých protokolů vypracuje souhrnnou zprávu, která bude obsahovat
pořadí projektů podle počtu bodů, a budou zde rovněž vyznačeny žádosti, které nebyly
přijaty. Souhrnná zpráva bude obsahovat alokace vůči jednotlivým specifickým cílů –
programovým rámcům.
Kancelář MAS zajistí předání seznamu předvybraných projektů k podpoře od Výběrové
komise Programovému výboru, který schvaluje vybrané projekty (může mít k nim
připomínky či požaduje vysvětlení od předsedy Výběrové komise či vedoucím pracovníkovi
pro SCLLD).

4.2.7 Schválení vybraných projektů
MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k
závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.
ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí závěrečné ověření
způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních postupů MAS.
ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty v pořadí a
ve výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební agentura SZIF může schválenou
výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v
plné výši). ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění
nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.
Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany ŘO programu, platební agentury
SZIF v případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.
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4.2.8 Kontrola a dohled v průběhu realizace a po dobu udržitelnosti projektu
Kontrola a podpora konečných příjemců dotace v průběhu realizace projektu

Projektový manažer provádí po celou dobu realizace konzultace a poradenství pro příjemce
dotací k realizovaným projektům, a to formou individuálních, ale i skupinových konzultací a
organizováním seminářů.
V průběhu realizace projektu provedou kontrolu alespoň jedenkrát na místě realizace
pověření členové monitorovacího výboru spolu s projektovým manažerem, kteří pořídí
fotodokumentaci rozpracovaného projektu a na místě realizace ověří dodržováním podmínek
programu a opatření. O kontrole monitorovacím výborem bude vyhotoven zápis, který bude v
1 originále předán konečnému příjemci dotace a v kanceláři MAS archivován. V případě
zjištění problémů, bude s příjemcem sepsán protokol, ve kterém budou uvedena opatření k
nápravě. Pokud příjemce zjištěné nedostatky neodstraní, bude upozorněn na rizika, kterým se
tím vystavuje.
Podpora konečných příjemců při zpracování vyúčtování projektu

Projektový manažer poskytuje poradenství a konzultace konečným příjemcům dotace v
potřebném rozsahu i při zpracování vyúčtování dotace.
Kontrola a podpora konečných příjemců po dobu udržitelnosti projektu

Po celou dobu udržitelnosti projektu poskytuje projektový manažer a kancelář MAS
konečným příjemcům poradenství, zejména v souvislosti se změnami projektů v době
udržitelnosti. V průběhu doby udržitelnosti bude podle potřeby provedena alespoň jedna
kontrola na místě pověřenými členy monitorovacího výboru MAS, ze které bude pořízena
fotodokumentace a zápis.

4.2.9 Personální zajištění administrace výzev
Administraci výzev MAS zajišťují členové kanceláře MAS.
Detailní postupy administrace k jednotlivým OP budou rozpracovány na základě metodických
pokynů konkrétních OP. Tyto postupy budou řešeny samostatnou Vnitřní směrnicí MAS pro
zajištění administrace výzev, která se stane přílohou této Strategie.
4.2.10 Zajištění auditní stopy
Archivace dokumentů MAS probíhá v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje ji kancelář MAS. Archivovány jsou
zejména dokumenty dokládající jednání povinných orgánů MAS, které jsou zároveň
zveřejňovány na webových stránkách MAS a jsou rovněž v elektronické podobě zálohovány a
uchovávány.
Kancelář MAS rovněž zajišťuje archivaci dokumentů o všech projektech, vede kompletní
spisovou agendu všech projektů (registraci, administrativní kontrolu, průběh výběru, výsledky
jejich schvalování, atd.) v tištěné i elektronické podobě.

135

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

4.3. Popis komunikačních a animačních aktivit MAS
4.3.1 Analýza postavení MAS Boleslavsko v regionu
MAS předběžně analyzovala svoje postavení v regionu Boleslavska a z hlediska svých
dlouhodobých cílů zjišťuje řadu potřeb v komunikaci a animaci.
MAS bude dlouhodobě tím úspěšnější,
 čím silnější bude její postavení v regionu
a) jako informačního a poradenského střediska pro místní obce, firmy a NNO,
b) jako důvěryhodného zprostředkovatele dotací z operačních programů a PRV,
c) jako animátora (iniciátora), který aktivizuje místní subjekty, propojuje jejich činnost
a koordinuje jejich záměry k co nejlepším společným výsledkům,
 čím lépe bude komunikovat se všemi subjekty, které mohou ovlivnit výsledky MAS a její
postavení v regionu (tzv. stakeholdeři),
 čím aktivněji se bude podílet na řešení problémů a využívání příležitosti v regionu.
„Okolí MAS“ tvoří řada státních i nestátních institucí, právnických i fyzických osob, které
jsou v pozici stakeholderů. Úkoly pro komunikaci s nimi a pro další posilování pozice MAS v
regionu jsou naznačeny v přehledu 11:
Cílová skupina

Účel komunikace

1. vytvářet pozitivní image MAS, přesvědčit o otevřenosti a
širší veřejnost v regionu bez bližší transparentnosti v rozhodování a v celé činnosti
specifikace
2. pravidelně informovat o aktivitách, akcích a výsledcích práce
MAS
1. zajistit jejich dostatečnou informovanost a podporu pro činnost
MAS
starostové a obecní zastupitelstva
2. přizvat je ke spolupráci a nabídnout jim služby (viz kap. 6,
opatření D2), a to i po komunálních volbách 2018
podnikatelé, zejména zemědělští

nabídnout členství, ukázat výhodnost společného postupu

rozšiřovat počet členů, zajistit jejich různorodost a přitáhnout ty,
potenciální partneři MAS
kteří mají vlastní kapacity (personální, finanční aj.), takže mohou
pomoci
1. pečlivě sledovat všechny požadavky, změny pravidel apod. ze
strany OP a pohotově na ně reagovat
řídící orgány IROP, PRV a OPZ
2. včas komunikovat o budoucích možných potížích spojených s
realizací programových rámců (viz Analýza rizik v příloze
SCLLD)
1. informováním a pozvánkami na akce vytvářet pozitivní image
krajský
úřad
a
krajské MAS
zastupitelstvo
2. komunikovat s nimi o potřebách regionu, které může kraj
pomoci řešit
Magistrát a zastupitelstvo Mladé 1. usilovat o využití IPRÚ ve prospěch obcí regionu
11

Pro tento oddíl byl využit učební text Je třeba nasadit MASky (Tima Liberec 2014). Viz http://www.timaliberec.cz/images/dokumenty/Je_t%C5%99eba_nasadit_MASky_web_final.pdf.

136

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

Boleslavi
okolní
MAS,
zejména
Mladoboleslavský venkov, MAS
Český ráj, LAG Podralsko a
Svatojiřský les
místní a regionální média

2. podle možností koordinovat záměry (např. v cyklodopravě)
spolupracovat s nimi - společné projekty, pracovní setkání,
semináře, tématické pracovní skupiny, nebo si aspoň vyměňovat
informace a zkušenosti
být s nimi zadobře, zásobovat je zajímavostmi, zvát je na
rozmanité akce partnerů MAS apod.

Konkrétní komunikační aktivity a akce budou stanovovány kanceláří MAS průběžně, nejméně
však jednou ročně, a schvalovány programovým, příp. monitorovacím výborem MAS.
4.3.2 Animační aktivity MAS
Animační aktivity MAS zahrnují všechny činnosti MAS v rámci SCLLD mimo administraci
projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se zejména o:
- zajištění dostatečné propagace SCLLD v regionu
- aktivní vyhledávání možných zájemců (potenciálních žadatelů) jinak naplňujících
SCLLD a podněcování k činnosti,
- informování žadatelů o způsobu výběru projektů a přiměřeně o dalších implementačních
procesech v MAS
- koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD
- podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů a předávání příkladů „dobré
praxe“
- podle potřeby vytváření tematických pracovních skupin (k lepšímu plnění cílů SCLLD
a ke zvyšování absorpční kapacity regionu)
MAS využije zejména tyto komunikační prostředky:
MAS má zřízeny internetové stránky na adrese www.mas-boleslavsko.cz, které obsahují
všechny povinné informace o SCLLD, vyhlašovaných výzvách, rovněž informace o způsobu
výběru projektů, a další informace o činnosti MAS i jejích partnerů. Za aktualizaci stránek je
odpovědný určený pracovník kanceláře MAS.
MAS dále komunikuje s partnery a aktéry v regionu prostřednictvím e-mailové
korespondence, telefonicky i osobně.
V rámci propagace SCLLD pořádá MAS pravidelná setkání s veřejností z členských obcí,
na kterých je propagována SCLLD a vysvětleny a zdůrazněny možnosti dotační podpory.
Zároveň tato setkání slouží k vyhledávání aktivních lidí, kteří mají zájem o rozvoj regionu.
MAS svojí činnost a SCLLD propaguje také formou tištěných propagačních materiálů, dále
informacemi v místních zpravodajích partnerských obcí a rovněž články a rozhovory
v regionálním Boleslavském deníku.
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Mimo tyto propagační aktivity MAS pořádá informační semináře pro jednotlivé cílové
skupiny možných žadatelů. Jedná se o semináře o možnostech podpory, ale také např. o
předání informací z legislativy, o příkladech dobré praxe apod. Při těchto aktivitách bude
MAS využívat další aktéry venkova a také bude spolupracovat v rámci projektů spolupráce
s dalšími MAS.
MAS bude vydávat minimálně 1x ročně Zpravodaj MAS v listinné formě a čtvrtletně
elektronicky. Bude obsahovat aktuality z činnosti MAS i ve vztahu k realizované Strategii
CLLD. Bude rozesílán partnerům MAS k uveřejnění a další distribuci v regionu. Bude také
zveřejněn na webových stránkách MAS.
Nejúčinnější a nejosvědčenější formou komunikace a propagace je většinou osobní kontakt,
který umožňuje správnou interpretaci informací a zpětnou vazbu. Výsledkem jsou rovněž
osobnější vazby mezi MAS a příslušnými obcemi i dalšími partnery.
Osobní komunikace je rovněž využívána při pravidelných shromáždění partnerů MAS (valná
hromada MAS), kde jsou účastníkům mimo jiné předávány informace o činnosti MAS a
plánech do budoucna.
MAS bude prezentovat Strategii CLLD i její aktualizace Regionální stálé konferenci.

4.3.3 Animace školských zařízení v OP VVV
MAS bude zajišťovat též animaci školských zařízení na svém území, a to v souladu s úkoly
místních akčních skupin v rámci OP VVV, které jsou uvedeny v MPIN a v souladu s pravidly
OP VVV.

4.4 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni
MAS Boleslavsko má ve své SCLLD naplánovány i projekty spolupráce, a to především na
národní úrovni.
Jedná se o plánované projekty spolupráce se sousedními MAS, zejména LAG Podralsko a
MAS Svatojiřský les. Předpokládá se a již se s oběma partnery připravuje spolupráce zejména
v oblasti kultury, v oblasti rozvoje a propagace cestovního ruchu a v oblasti kulturního
historického dědictví regionů.
S oblasti školství je plánována spolupráce při tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání
(MAP)se všemi okolními MAS v území ORP Mladá Boleslav, tj. MAS Mladoboleslavský
venkov, LAG Podralsko, MAS Svatojiřský les a MAS Český ráj.
Projekty spolupráce na mezinárodní úrovni MAS samostatně zatím neplánuje, neboť nemá
z důvodu své krátké historie žádné zkušenosti. Do této spolupráce je MAS připravena se
zapojit např. společně s jinou MAS (LAG Podralsko).
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4.5 Popis zvláštních opatření pro hodnocení – monitoring a evaluace
Všechna opatření a procesy monitoringu a evaluace bude MAS realizovat v souladu
s hlavními metodickými dokumenty, kde jsou podrobně uvedeny přesné požadavky a
postupy jednotlivých procesů.
Jedná se zejména o tyto metodické dokumenty: MPIN, Obecné nařízení (č.33), Manuál
SCLLD, Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS, Smlouva MAS s ŘO, pravidla pro
příjemce v konkrétních programech ESIF.

4.5.1 Monitoring
Monitoring strategie je prostředkem ke sledování průběhu realizace strategie i k včasné
identifikaci rizik nenaplňování cílů strategie.
V rámci monitoringu se hodnotí, jak jednotlivé projekty směřují k naplnění cílů strategie a zda
je využití finančních prostředků směrem k dosažení nastavených cílů efektivní. Rovněž je
nutné sledovat, zda není nutné aktualizovat cíle a navržená opatření ve vztahu k potřebám v
území.
Informace o monitorování průběhu strategií jsou rovněž podkladem pro kontroly a audity.
Cílem monitoringu v MAS je prostřednictvím sběru informací o průběhu realizace projektů
konečných příjemců zjistit účinnost a kvalitu pomoci a vytvořit zpětnou vazby pro evaluaci.
Monitoring zajišťuje:
- Monitorovací výbor MAS, který je zodpovědný za monitoring a hodnocení SCLLD
(zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační
plán SCLLD).
- Kancelář MAS
MAS provádí vlastní průběžná vyhodnocování plnění strategie. Spolupracuje s ŘO při
průběžném vyhodnocování naplňování finančního plánu a dosahování cílových hodnot
indikátorů strategie.
MAS má nastaveny v rámci navržených specifických cílů indikátory z indikátorových soustav
IROP, OPZ a PRV, kterých se navržená SCLLD týká.
Sledování plnění indikátorů je prováděno na několika úrovních:
- povinné indikátory za jednotlivé projektové žádosti
- indikátory stanovené MAS přinášející informaci o naplňování cílů SCLLD, ty budou
využitelné v procesu evaluace
- indikátory plnění cílů SCLLD, na základě kterých je hodnocena úspěšnost MAS
Monitoring potenciálních vstupů strategie a registrovaných žádostí o podporu
MAS má k dispozici zásobník projektových záměrů z celého regionu MAS Boleslavsko.
Tento zásobník tvoří informační základ pro predikci naplňování strategie z hlediska přijatých
opatření a zároveň umožňuje předvídat, jakým směrem se bude vyvíjet realizace strategie.
Zásobník je pravidelně aktualizován kanceláří MAS na základě komunikace s partnery a
dalšími aktéry v území. Registrované žádosti budou sledovány z hlediska naplňování
indikátorů z indikátorové soustavy příslušného OP. Zároveň bude sledováno, zda realizací
příslušného projektu dochází k naplňování indikátorů stanovených MAS.
139

SCLLD MAS Boleslavsko 2014 - 2020

Monitoring realizace SCLLD zahrnuje 3 procesy:
1) Monitorování realizace jednotlivých projektů
2) Průběžné monitorování realizace SCLLD
3) Zpráva o plnění SCLLD – půlroční reportovací povinnost
1) Monitorování realizace jednotlivých projektů
V rámci plnění SCLLD MAS Boleslavsko bude kancelář MAS podpořené projekty z výzev
pravidelně monitorovat. Bude sledovat naplnění monitorovacích indikátorů. Monitorování
indikátorů bude minimálně jednou ročně vždy za danou výzvu zpracováno vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD a tyto podklady budou předány rozhodovacímu orgánu
MAS ke schválení.
2) Průběžné monitorování realizace SCLLD
Cílem průběžného monitorování realizace strategie je zejména průběžné vyhodnocování
naplňování akčního plánu tak, aby bylo možné případně přijmout nezbytná operativní
opatření. Průběžné monitorování realizace SCLLD je také nezbytné zajistit s ohledem na
jednání orgánů MAS a jednání MAS vůči dalším aktérům.
3) Zpráva o plnění strategie CLLD
MAS provádí prostřednictvím MS2014+ monitorování realizace jednotlivých projektů a také
monitorování strategie jako celku. Zprávu o plnění strategie CLLD projednává a schvaluje
valná hromada MAS.
MAS monitoruje celkový kontext strategie, může navrhovat změny ve schválené strategii.
MAS jako nositel strategie Zprávu předkládá 2x ročně (do 15. 1. vždy s použitím údajů k 31.
12., resp. 15. 7. vždy s použitím údajů k 30. 6.).
Zpráva o plnění strategie je přístupná ŘO a příslušným RSK dle příslušnosti strategie. V
případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se zdůvodněním výhrad
MMR – ORSP je MAS dána lhůta max. 20 pracovních dnů ke zjednání nápravy.
Zpráva o plnění integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu
strategie v rámci regionu.
Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie schválených a realizovaných projektů
a plnění podmínek strategie včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního
plánu.
Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci
regionu může MAS ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny strategie.
Zpráva o plnění integrované strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro
přípravu harmonogramu výzev a dále jako podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných
nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORSP a která je jedním z podkladů pro zpracování
Výroční zprávy o implementaci DoP pro programové období 2014 – 2020.
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4.5.2 Evaluace
Proces evaluace navazuje na monitoring a slouží k vyhodnocení účinnosti strategie a jejím
dopadu na rozvoj území a kvalitu života. V procesu evaluace dochází ke zhodnocení
získaných informací o průběhu implementace strategie, které je východiskem pro další
směřování tohoto dokumentu. Hodnocení se zaměřuje na relevanci a naplnění cílů (účelnost),
dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti.
Obrázek č. 8 Proces evaluace

Zdroj: Metodický pokyn pro evaluace

4.5.3 Evaluační plán SCLLD
MAS bude provádět komplexní evaluaci, tj. zaměří se na evaluaci cílů, evaluaci procesu,
výstupů, výsledků a dopadu.
Monitorovací výbor MAS vytvoří evaluační plán SCLLD. Plán bude obsahovat zejména
popis jednotlivých evaluačních aktivit, termíny jejich uskutečnění, principy práce pro
evaluaci, metody sběru dat a metody vyhodnocování.
Z hlediska časového vymezení provede MAS vyhodnocení:
- v průběhu programového období mid-term evaluaci (povinná)
- po skončení programového období ex-post evaluaci
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Mid-term evaluace
MAS provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění své SCLLD. Tato mid-term
evaluace bude provedena v polovině programového období (pravděpodobně v roce 2018,
podle pokynů ŘO) v rámci střednědobého hodnocení SCLLD.
Všechny povinnosti z hlediska evaluací jsou stanoveny v MPIN. Zpracování všech
evaluačních výstupů musí respektovat principy a standardy evaluací, pravidla pro sdílení
informací a přiměřeně postupy pro sestavení a realizaci evaluačního plánu uvedené v
Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014–2020.
Mid-term evaluaci schvaluje programový výbor MAS, za její provedení odpovídá vedoucí
zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
Závěry této evaluace budou jedním ze zdrojů pro aktualizaci strategie CLLD.
Proces evaluace SCLLD dle Metodiky evaluace a monitoringu strategie MAS

Proces

Popis

MAS provádí povinnou mid-term
Mid-term
evaluace SCLLD evaluaci SCLLD (střednědobé
hodnocení v polovině období).
Mid-term evaluace se provádí v
polovině programového období
(zpravidla tři roky po schválení
programu).

Termín/frekvence
Dle evaluačního plánu
Dohody o partnerství
(verze 12/2014) je
realizace mid-term
evaluace SCLLD
plánována na 2. kvartál
2018 až 1. kvartál 2019

Zkoumá pokrok dosažený na cestě
k naplňování cílů.
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Provádí / odpovídá
Provádí: Za provedení
odpovídá vedoucí zaměstnanec pro
realizaci SCLLD, který může
konkrétními aktivitami pověřit
pracovníky kanceláře MAS
Schvaluje: Rozhodovací orgán
MAS
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I. Pracovní skupina pro přípravu a zpracování SCLLD
Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka ústavu a vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD - garant a
koordinátor tvorby SCLLD
RNDr. Jana Bímová, předsedkyně správní rady – odpovědnost za zpracování jednotlivých
částí SCLLD
Radim Šimáně, člen správní rady a předseda monitorovacího výboru – odpovědnost za
zpracování kapitoly Monitoring a evaluace
Bc. Veronika Bímová, stážistka – sběr a zpracování dat v analytické části SCLLD
Odborní konzultanti:
PhDr. Oldřich Čepelka, Ing. Stanislav Jäger – odborné vedení a konzultace analytické a
návrhové části SCLLD

II. Informační zdroje
1) Data a fakta
Zdroje dat a informací o regionu:






anketa mezi obyvateli, podnikateli, zájmovými organizacemi a spolky
vyplněné dotazníky z měst a obcí, firem a NNO
závěry komunitních setkání a pracovních porad v MAS
IPRÚ Mladá Boleslav
ČSÚ - data pro MAS a další, vč. SLDB 2011

2) Metodické materiály
Common Guidance of the European Commission's Directorates - General Agri, Empl, Mare and
Regio on Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds,
29 April 2013. (česky viz Společné 2013)
Čepelka, O. Analýza střednědobých hodnocení Strategických plánů Leader (Tima Liberec pro
MZe ČR v rámci průběžného hodnocení PRV 2007-14), říjen 2012.
Čepelka, O. Místní akční skupiny v ČR v roce Pět, Tima Liberec, Liberec 2008.
Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí, dostupné na
http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Rozvoj-obci/Elektronickametodicka-podpora-rozvojovych-dokumen,
Jak se vám líbí náš venkov? Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách
(výstup projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“), Sdružení místních
samospráv ČR, srpen 2015
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020,
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, verze 2, listopad 2015
Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–
2020, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o
partnerství, 24. července 2014.
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025, MPSV 2015 (před
schválením vládou ČR)
Project Evaluation Guidelines, Queensland Treasury, Brisbane 1997.
Targeting Territorial Specificities and Needs in Rural Development Programmes. Final Step 2
Report, European Network for Rural Development - Thematic Working Group 1, 2010.
Trendy ve venkovských regionech ČR (nepubl. pracovní materiál), Tima Liberec, 2015
Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020, Metodický pokyn,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, březen 2014.

3) Strategie a koncepce
Přehled použitých strategií a koncepcí rozvoje je uveden v kapitole 3.4 Vazba na strategické
dokumenty.

III. Seznam použitých zkratek
AOPK
ASZ
CLLD
DPČ
DPP
DSO
EZFRV
FMP
HPP
HZS
CHKO
IROP
IPRÚ
JPO
LEADER
MAP
MAS
MMR
MPSV

Agentura ochrany přírody a krajiny
Agentura pro sociální začleňování
Komunitně vedený místní rozvoj
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dobrovolný svazek obcí
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Fond malých projektů
Hlavní pracovní poměr
Hasičský záchranný sbor
Chráněná krajinná oblast
Integrovaný regionální operační program
Integrovaný plán rozvoje území
Jednotka požární ochrany
Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
(Propojování aktivit hospodářského rozvoje venkova)
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční skupina
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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MV ČR
MZE
NKP
NNO
NPÚ
OAK
OHK
OP
OPZ
PO
PR
PRV
ŘO
SC
SCLLD
SLDB
ÚSES
ZPF

Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo zemědělství
Národní kulturní památka
Nestátní neziskové organizace
Národní památkový ústav
Okresní agrární komora
Okresní hospodářská komora
Operační program
Operační program Zaměstnanost
příspěvková organizace
Programový rámec
Program rozvoje venkova
Řídící orgán
Specifický cíl
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Sčítání lidu, domů a bytů
Územní systém ekologické stability
Zemědělský půdní fond
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