4. Strategická část
4.1 Definování MISE
Cílem je vytvořit strategický dokument vymezující plán střednědobého rozvoje regionu, který bude
vyjadřovat společně sdílené představy zástupců obcí a obyvatel území o základních směrech jeho
vývoje v následujících pěti až deseti letech a o rozvojových prioritách v nejbližším období. Zároveň
bude sloužit jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytnutí finančních prostředků
na jejich realizace, zejména z fondů Evropské unie.
Součástí strategie je i intenzivní snaha o zapojení co největšího počtu obcí, aktivních občanů,
zemědělců, podnikatelů mimo zemědělství, nevládních neziskových organizací a také dobrovolníků
do aktivit realizovaných metodou LEADER. Dobrá znalost místních podmínek, efektivnější
komunikace mezi partnery, možnost úzce zaměřených animací podle potřeb území, větší
transparentnost a jednodušší monitoring jsou předpokladem pro účelnější a efektivnější využití
finančních prostředků.

4.1.1 VIZE 2020
Na všech plánovacích workshopech byla diskutována otázka Vize MAS kraj živých vod. Definitivní
znění vize je hromadně doplněno potřebou realizovat takové projekty, které ji skutečně budou
naplňovat.
„V roce 2023 je území MAS Kraj živých vod, z. s. svébytným regionem s kvalitním životním
prostředím, živými vesnicemi, příjemným bydlením a zajímavými specifickými možnostmi pro
venkovský cestovní ruch v mimořádně krásné a zachovalé kulturní krajině za přispění maximálního
množství místních subjektů, které budou společně přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické,
sociální i environmentální.“
Dosažení jednotlivých cílů strategie je nutné realizovat v rámci principů udržitelného rozvoje.
Koncept udržitelného rozvoje je postaven na vyrovnanosti ekonomického, sociálního a
environmentálního rozvoje. Regionální rozvoj jako součást národního a globálního rozvoje musí
také reagovat na globální problémy, i když pouze na regionální úrovni.
Základní principy realizace strategie:
Propojení základních oblastí života – ekonomické, sociální a životního prostředí – nalézání
komplexních řešení, která jsou dlouhodobě efektivní a udržitelná.
Dlouhodobá perspektiva – všechna rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých
dopadů (tedy strategicky je plánovat). Máme morální povinnost se postarat, aby i budoucí
generace mohly uspokojovat své potřeby v nepoškozeném ŽP.
Ohled na ŽP – Kapacita planety Země je omezená nejenom prostřednictvím vyčerpatelných
zdrojů, ale také prostorem pro zvyšující se odpad a znečištění všeho druhu. Udržitelný rozvoj
znamená mimo jiné respektování přírodních zákonů a šetrné využívání přírodních zdrojů.

Předběžná opatrnost – naše poznání přírodních zákonitostí je stále ještě na nízké úrovni, proto
je nezbytné být opatrní při jakékoli akci nebo činnosti (zejména v souvislosti s dopady výroby,
technologií, staveb apod.) a vyhnout se rizikům.
Prevence – je mnohem efektivnější než odstraňování negativních dopadů, na které je vynakládáno
větší množství financí, času a lidské práce.
Kvalita života - lidský život má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální.
Sociální spravedlnost - všichni by měli mít rovné příležitosti v přístupu k bohatství. Bohatství,
příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a rozdílné sociální skupiny
s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor
udržitelného rozvoje.
Globální odpovědnost - předpokladem udržitelného rozvoje je uvědomění si souvislostí mezi
globálními a místními záležitostmi a přijetí zodpovědnosti za vlastní působení na obou úrovních.
Činnosti vykonávané na lokální úrovni mohou globální problémy prohlubovat nebo je řešit.
Odpovědnost k budoucím generacím – máme morální odpovědnost zajistit budoucím generacím
možnost života v nepoškozeném životním prostředí.
Potřeba vzdělání a zájmu o udržitelný rozvoj - vytváření povědomí veřejnosti o nutnosti těchto
změn a principech udržitelného rozvoje. Zapojení veřejnosti do plánování rozvoje vytváří také
obecnou podporu při realizaci těchto plánů.

4.1.2 Klíčové oblasti
Pracovní skupinou pro přípravu ISÚ, která pracovala v průběhu čtyř let, byly na základě podkladů
z jednotlivých setkání a workshopů definovány tři klíčové oblasti rozvoje území. Všech oblastí se úzce
dotýká téma života na venkově, zajištění informovanosti, vzdělanosti, šíření kultury, povědomí o
regionu, vytváření nových pracovních míst a dalších aktivit pro „živý venkov“.
Atraktivní venkovské prostředí pro život – v této oblasti je třeba se nejvíce zaměřit na zlepšení
technického stavu veřejných budov, objektů pro služby nabízené ve venkovském prostoru, zázemí
pro spolkový život v obcích. Nedílnou součástí je také zlepšení technického stavu komunikací na těch
nejnižších úrovních, bezpečné dopravy a infrastruktury pro vzdělávání. To vše za maximálního využití
místních subjektů a dobrovolníků.
Zaměstnanost a rozvoj podnikání – velká míra nezaměstnanosti a malá ochota pro zakládání nových
podniků je jedním z nejdůležitějších témat. Území je díky své poloze (na většině území CHKO
Slavkovský les a v Plzeňském kraji jde o historicky využívané lokality pro rekreační zázemí města
Plzně) velmi vhodné pro rozvoj drobných podnikatelských aktivit, rozvoj šetrné turistiky a dalších
služeb, především v oblasti cestovního ruchu. Velký důraz by měl být kladem také na rozvoj a
zakládání malých řemeslných dílen a finální produkci místních výrobků. Stejně tak v oblasti
zemědělství by měly být podporovány aktivity vedoucí k finální produkci v rámci udržitelného
rozvoje.
Ochrana, rozvoj a využití památek a krajiny - zapojení vlastníků památek do obnovy objektů (omezit
důsledky poválečného negativního vývoje), jejich využití pro další generace. Vybudování a rozvoj
nadregionálních center pro vzdělávání v Teplé a Bečově. Rozvoj a ochrana přírody Slavkovského lesa,

využití fenoménu minerálních pramenů a geoparku na území MAS. Ochrana a rozvoj krajiny i sídelní
zeleně, větší spolupráce mezi aktéry v území při řešení odpadového hospodářství a využití
alternativních zdrojů energie bez narušení krajinného rázu.

4.2 Struktura návrhové části strategie
Strategický cíl, který jasně a stručně vyjadřuje, čeho bude realizací ISÚ a činností Místního partnerství
dosaženo.
Specifické cíle naplňují strategické cíle a rozdělují je na pět oblastí, na něž bude ISÚ a činnost MAS
Kraj živých vod, z. s. zaměřena.
Opatření, která naplňují jednotlivé strategické cíle, konkretizují je a specifikují kroky, jimiž bude
naplnění specifických cílů ISÚ dosaženo.
V následujícím oddíle jsou cíle a opatření nejprve představeny a poté následuje podrobnější popis a
přehled podporovaných aktivit, jejichž uskutečněním bude dosaženo vytyčených opatření.

4.3 Strategické cíle
Strategické cíle co nejefektivněji naplňují VIZI 2023 a opírají se o definované tři klíčové oblasti
rozvoje regionu. Při přípravě tohoto dokumentu byly definovány tři strategické cíle, kterých bude
realizací této strategie dosaženo:
•
•
•

Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově za
maximálního přispění místních aktérů
Zlepšit místní ekonomiku – podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a
ráz krajiny
Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít specifik
regionu za spolupráce všech aktérů venkova

4.4 Specifické cíle a opatření rozvojové strategie
Po zpracování výsledků z komunitních setkání expertním týmem bylo stanoveno pro strategii
následujících 5 priorit:
1.
2.
3.
4.
5.

Zlepšit kvalitu života na venkově
Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu
Obnovit kulturní a přírodní dědictví
Podpora udržitelného rozvoje regionu
Podpora rozvoje místního partnerství

Strategický cíl

Specifický cíl /priorita/

Opatření

OP 1.1 Občanská vybavenost a
služby na venkově

Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského
prostředí a stabilizovat
obyvatelstvo na venkově
za maximálního přispění
místních aktérů

SC 1. Zlepšit kvalitu života na
venkově

SC 5. Podpora rozvoje místního
partnerství

Strategický cíl 2.
Zlepšit místní ekonomiku –
podpořit rozvoj podnikání,
které nenarušuje životní
prostředí a ráz krajiny

SC 2. Zlepšit ekonomickou
soběstačnost regionu

OP 1.2 Obnova a budování
veřejných prostranství a
infrastruktury obcí
OP 1.3 Investice do vzdělávání a
zázemí pro volnočasové aktivity
OP 1.4 Zapojení obyvatel do života
v obcích
OP 5.1 Rozvoj partnerství a
spolupráce
OP 5.2 Posílení a využití specifik
regionu
OP 2.1 Využití místních zdrojů,
rozvoj drobného podnikání a
cestovního ruchu
OP 2.2 Rozvoj zemědělských
podniků
OP 2.3 Vybavení lesnických
podniků a investice v lesích
OP 2.4 Využití lesů pro cestovní
ruch
OP 2.5 Podpora vzniku a rozvoje
sociálních a environmentálních
podniků
OP 2.6 Pracovní příležitosti na
venkově
OP 3.1 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví

SC 3. Obnovit kulturní a přírodní
dědictví
Strategický cíl 3.
Zachovat neporušený krajinný
ráz, podpořit obnovu památek
a maximálně využít specifik
regionu za spolupráce všech
aktérů venkova

OP 3.2 Ochrana a rozvoj krajiny a
sídel
OP 3.3 Posílení přirozené funkce
krajiny na území CHKO Slavkovský
les
SC 3.4 Poznání a prezentace
dědictví regionu
OP 4.1 Šetrné nakládání s odpady

SC 4. Podpora udržitelného
rozvoje regionu

OP 4.2 Využití alternativních
zdrojů energie
OP 4.3 Vzdělávání, informace a
výchova v oblasti životního
prostředí

Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na
venkově za maximálního přispění místních aktérů

SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově
OP 1.1 Občanská
vybavenost a služby na
venkově

OP 1.2 Obnova a
budování veřejných
prostranství a
infrastruktury obcí

OP 1.3 Investice do
OP 1.4 Zapojení obyvatel
vzdělávání a zázemí pro
do života v obcích
volnočasové aktivity

opravy a rekonstrukce veřejných
budov (obecní úřady, pošty,
hasičárny, zdravotní střediska)

obnova, rekonstrukce a budování
veřejných prostranství, obnova a
rekonstrukce, budování a vybavení
doplnění zeleně, úprava hřbitovů,
mateřských škol
autobusových a vlakových
čekáren.

Výstavba, dostavba, rekonstrukce,
regenerace, renovace,
modernizace objektů, prostor,
občanské vybavenosti, zařízení
pro kulturu, sport, společenský
život, zařízení pro volný čas,
veřejné služby.

Obnova, údržba a budování
parků, sadů, alejí, oprava
architektonických prvků na
veřejných prostranstvích- kašny,
sochy. Obnova a údržba
návesních rybníků, požárních
nádrží a mobiliáře

podpora nabídky aktivit
rekonstrukce, budování a vybavení
komunitních center, přispívajících
základních škol
k sociálnímu začleňování

Výstavba, rekonstrukce,
regenerace, renovace,
modernizace prostor pro
setkávání komunit - klubovny,
spolkové domy, komunitní centra.
Podpora sociálního začleňování.

rozvoj a údržba cestní sítě,
oprava komunikací III.tř.,
místních a účelových komunikací,
stezek

vytvoření a provoz odpoledních
klubů pro děti, které budou
rekonstrukce, budování a vybavení
především v menších obcích
základních uměleckých škola,
zajišťovat péči o děti, denní
speciálních školy a vzdělávacích a
(příměstské) tábory a krátkodobé
výchovných ústavů
programy nabízené ve dnech
školního volna

Zvýšení kapacity nouzových či
startovacích bytů,
malometrážních bytů, stacionářů
a krizových center.

vybavení pro údržbu komunikací,
chodníků a veřejných
prostranství, pořizování techniky
pro údržbu komunikací,
veřejných prostranství a zeleně

rekonstrukce, budování a vybavení
podpora nabídky vzdělávacích a
kulturních zařízení pro
volnočasových aktivit
volnočasové aktivity

oprava a budování - chodníky,
místní a účelové komunikace,
parkoviště, dopravní značení,
cyklostezky, zvýšení bezpečnosti
železniční, silniční, cyklistické a
pěší dopravy

rekonstrukce, budování a vybavení
volnočasových zařízení,
sportovních zařízení,
víceúčelových hal, koupaliště

oprava a budování - informační
systémy, radary, veřejné
osvětlení, internetizace obcí,
rozhlas
výstavba, rekonstrukce a
modernizace čistíren odpadních
vod
výstavba, rekonstrukce a
modernizace zařízení zásobování
pitnou vodou; čištění studní

opravy, budování a vybavení
zařízení poskytujících sociální
služby (mateřská centra, nouzové
byty, stacionáře, krizová centra)

Strategický cíl 2.
Zlepšit místní ekonomiku – podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní
prostředí a ráz krajiny

SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu
OP 2.1 Využití
místních zdrojů,
rozvoj
drobného
podnikání a
cestovního
ruchu

OP 2.2 Rozvoj
zemědělských
podniků

OP 2.3 Lesnická
a zemědělská
infrastruktura

OP 2.4 Využití
lesů pro
cestovní ruch

Místní řemeslné
výrobky. Výstavba,
rekonstrukce a
vybavení drobných
provozoven služeb a
řemeslných výroben.
Podpora zpracování
místních produktů,
podpora přímého
prodeje

Investice do
zemědělských
podniků. Investice do
zemědělských staveb
a technologií pro
živočišnou nebo
rostlinnou výrobu.

Lesnická
infrastruktura.
investice, které
souvisejí s rekonstrukcí
a výstavbou lesních a
polních
cest.

značení, výstavba a
rekonstrukce pěších
stezek pro turisty do
šíře 2 metrů, výstavba
herních prvků

Rozvoj služeb
venkovské turistiky .
stavební obnova či
nová výstavba
provozovny či
malokapacitního
ubytovacího zařízení
(včetně stravování a
dalších budov a ploch
v rámci turistické
infrastruktury,
sportoviště a příslušné
zázemí)

Zemědělské produkty.
výstavba a
rekonstrukce budov
včetně manipulačních
ploch.
Pořízení strojů pro
zpracování zem.
produktů a finální
úpravu.
Investice související s
uváděním
zemědělských a
potravinářských
produktů na trh.

Investice do
lesnických technologií
a zpracování
lesnických
produktů. Výstavba či
modernizace
dřevozpracujícího
provozu včetně
technologického
vybavení.

usměrňování
návštěvnosti území
(odpočinková
stanoviště, přístřešky,
informační tabule,
závory, zařízení k
odkládání
odpadků).
Opatření k zajištění
bezpečnosti
návštěvníků lesa, např.
mostky,
lávky, zábradlí.

Infrastruktura pro
cestovní ruch –
rekonstrukce,
modernizace a
vybavení zařízení,
poskytující služby v
cestovním ruchu
(informační a
návštěvnická centra,
sportoviště, půjčovny,
úschovny, nástupní
místa, veřejná WC,
monitoring
návštěvníků.)

Pořízení strojů,
technologií a dalšího
vybavení sloužícího
pro
nezemědělskou
činnost.

opatření pro
zpřístupnění
především
zemědělských a
lesních pozemků,
opatření k ochraně
životního prostředí a
zachování krajinného
rázu

vytváření atraktivních
turistických cílů
(minerální prameny,
rozhledny, zábavní
parky), včetně budování
a rekonstrukce
doprovodné
infrastruktury
(parkoviště, přístupové
cesty, informační
systém).

OP 2.5 Podpora
vzniku a rozvoje
sociálních a
environmentálních
podniků

výstavba, rekonstrukce,
rozšíření a vybavení
sociálních podniků na
vymezeném území

OP 2.6
Pracovní
příležitosti na
venkově

Snižování počtu
dlouhodobě
nezaměstnaných v
regionu.

sociální podnik - vznik
a rozvoj (rozšíření
kapacity
podniku) nových
podnikatelských
aktivit v oblasti
sociálního
podnikání

Zvyšování kvalifikace
v oborech a
odvětvích typických
pro venkovský
prostor.

Propagace a
prezentace regionu
Kraj živých vod –
publikace, mapy,
letáky, veletrhy,
výstavy, semináře,
průvodcovské služby,
informační portál,
podpora služeb
destinačního
managementu

Strategický cíl 3.
Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít
specifik regionu za spolupráce všech aktérů venkova

SC 3. Obnovit kulturní a přírodní dědictví
OP 3.3 Posílení
OP 3.1 Ochrana a rozvoj OP 3.2 Ochrana a rozvoj přirozené funkce krajiny SC 3.4 Poznání a prezentace
kulturního dědictví
krajiny a sídel
na území CHKO
dědictví regionu
Slavkovský les
záchrana, obnova, údržba a využití
kulturního dědictví – sakrální
stavby, vojenské opevnění,
technické památky, movité
památky, historické zahrady,
parky

záchrana, obnova, údržba a
využití přírodního dědictví přírodně hodnotné lokality,
minerální prameny, vodní prvky v
krajině, polní cesty, aleje, obnova
starých sadů, krajinná zeleň

zpracování projektových
dokumentací související s
obnovou kulturního dědictví
(restaurátorské záměry,
obnova a ochrana staveb v krajině
archeologické průzkumy,
ve vazbě na historický, kulturní a
stavebně-technické průzkumy,
přírodní vývoj regionu
studijní a výzkumné práce,
dokumentace a mapování objektů
kulturního dědictví, geodetické
práce)
záchrana, obnova, údržba a využití
národního kulturního dědictví
areál Kláštera v Teplé, areál hradu
a zámku v Bečově nad Teplou

Výsadba dřevin na nelesní půdě,
obnova alejí, zajištění lepší
prostupnosti krajiny

vytváření zázemí pro pořádání
vzdělávacích a informačních akcí
souvisejících s kulturním a přírodním
Obnova minerálních pramenů na
dědictvím regionu (přednášky, besedy,
území CHKO, zlepšení přístupnosti
výstavy, tiskoviny, internetové
k těmto lokalitám
prezentace, studijní a výzkumné práce
mapující historický a přírodní vývoj
regionu

využití chátrajících objektů
především v intravilánu obcí nové využití; zabránění dalšímu
zadržování vody v krajině, obnova
chátrání brownfields (zemědělské, a budování tůní
školy, fary, hostince, nádraží,
kostely)
zpracování projektových
dokumentací související
s obnovou a záchranou přírodního
dědictví (monitoring rostlinných i
živočišných druhů, průzkumy a
inventarizace, mapování přírodně
hodnotných lokalit, památné
stromy, VKP, dokumentace a
mapování významných lokalit,
mapování geologických lokalit,
realizační dokumentace)

rekonstrukce, budování a vybavení
objektů, prezentujících místní historii a
přírodu (muzea, návštěvnická centra,
interaktivní a zážitkové expozice)

iniciace a podpora občanských aktivit,
vedoucích k údržbě, ochraně a
prezentaci dědictví regionu; osvětová a
informační činnost v oblasti ochrany a
péče o kulturní a přírodní dědictví

Strategický cíl 3.
Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít
specifik regionu za spolupráce všech aktérů venkova

SC 4. Podpora udržitelného rozvoje regionu
OP 4.1 Šetrné nakládání s odpady

OP 4.2 Využití alternativních
zdrojů energie

likvidace nepovolených skládek, třídění odpadu a podpora pěstování a zpracování energetických
odstraňování nebezpečných odpadů
plodin včetně pořízení strojního vybavení

OP 4.3 Vzdělávání, informace a
výchova v oblasti životního
prostředí
výstavba a modernizace budov a vybavení
informačních center a škol pro rozšíření
ekologických aktivit a vzdělávání v oblasti EVVO

obnova a budování sběrných míst pro kontejnery výstavba, rekonstrukce a modernizace malých
na separovaný a velkoobjemový odpad
vodních elektráren
stavební a technické úpravy vedoucí k úspoře
energie

stavební či technické úpravy zejména veřejných
budov vedoucí k úsporám energií

likvidace a využití bioodpadu; budování obecních
a komunitních kompostáren

Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově
za maximálního přispění místních aktérů

SC 5. Podpora rozvoje místního partnerství
OP 5.1 Rozvoj partnerství a spolupráce

OP 5.2 Posílení a využití specifik regionu

efektivní realizace ISÚ – iniciace projektů, konzultace
projektových záměrů, vyhledávání partnerů pro realizaci
projektů, vyhledávání financování, prezentace příkladů dobré
praxe, přenos zkušeností

Podpora místních specifik a posilování vztahu obyvatel k regionu prostřednictvím
vzdělávacích, informačních, osvětových, kulturních, společenských a sportovních
akcí. Podpora programů realizovaných v centru Kašpar.

spolupráce v rámci celostátní sítě místních akčních skupin a
dalších organizací, výměna zkušeností, realizace projektů
spolupráce na národní i mezinárodní úrovni

vytváření zázemí pro pořádání vzdělávacích, informačních, osvětových, kulturních,
společenských a sportovních akcí (velkokapacitní stan, lavice, pódium)

propagace a prezentace činnosti MAS (letáky, kalendář akcí,
výstavy, video a fotodokumentace, veletrhy, konference)

Propagace a marketing aktivit místních organizací a aktivních obyvatel (letáky,
výstavy, jarmarky). Pomoc při při propagaci aktivit (web, překlady, tiskové zprávy,
konference, kalendář akcí, fotodokumentace)

Informace a sdílení zkušenosti - pořádání a propagace kulturních
a společenských akcí, udržování, obnova a vytváření tradic.
Pořádání a organizace vzdělávacích, informačních, osvětových,
kulturních, společenských a sportovních akcí. Mezinárodní
spolupráce a výměna zkušeností

Publikační činnost - prezentace regionu, regionální učebnice, průvodce

Podpora studentských a dobrovolnických aktivit při rozvoji
regionu. Vyhledávání partnerských organizací a síťování na
území MAS i mimo ně.

4.5 Popis specifických cílů, opatření a aktivit
Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na
venkově za maximálního přispění místních aktérů

SC 1. Zlepšit kvalitu života na venkově
OP 1.1
Občanská vybavenost
a služby na venkově

OP 1.2
Obnova a budování
veřejných prostranství
a infrastruktury obcí

OP 1.3
Investice do vzdělávání
a zázemí pro
volnočasové aktivity

OP 1.4
Zapojení obyvatel do
života
v obcích

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

opatření řeší nedostatečný
technický stav veřejných budov
(obecní úřady, hasičárny,
zdravotní střediska, kulturní
domy, veřejná WC) a další zařízení
nutných pro zlepšení kvality na
venkově (prostory pro služby pošta, kadeřnictví, lékárna…)
Řešení zázemí pro sociální,
dluhové a právní
poradenství jako prevence vzniku
sociálního vyloučení. Podpora
informačních a komunikačních
technologií, informační kiosky,
tabule, systémy, šíření informací,
místní rozhlas.

opatření řeší obnovu,
rekonstrukci a budování veřejných
prostranství (vč. zeleně,
autobusových a vlakových
čekáren). Stejně tak je součástí
tohoto opatření infrastruktura
(cestní síť, oprava komunikací
III.tř., místních a účelových
komunikací a stezek, zajištění
techniky pro údržbu veřejných
prostranství, oprava a budování
cyklistických stezek, chodníků,
parkovišť a dopravního značení za
účelem bezpečnější dopravy
(radary, přechody). K tomuto
opatření se také vztahuje
modernizace a budování ČOV a
zásobování obcí pitnou vodou.

opatření řeší nedostatečných
technický stavb objektů
vzdělávacích institucí na venkově,
především se jedná o
modernizaci, rekonstrukci a obnu
mateřských a základních škol, dále
také objektů ZUŠ a speciálních
škol. Součástí tohoto opatření by
měla být také obnova a budování
zázemí pro volnočasové aktivity

opatření řeší především
neinvestiční aktivity, doplněné o
částečné opravy, budování a
vybavení zařízení poskytujících
sociální služby (mateřská centra,
nouzové byty, stacionáře, krizová
centra), dále podporuje nabídku
aktivit v komunitních centrech,
přispívajících k sociálnímu
začleňování, vytváří zázemí pro
provoz odpoledních dětských
klubů a další volnočasové aktivity
v obcích.

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

částečně bude realizováno
prostřednictvím SCLLD v rámci
programového
rámce IROP, v ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních,
národních a krajských programů

částečně bude realizováno
prostřednictvím SCLLD v rámci
programového
rámce IROP, v ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních,
národních a krajských programů

částečně bude realizováno
prostřednictvím SCLLD v rámci
programového
rámce IROP, v ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních,
národních a krajských programů

částečně bude realizováno
prostřednictvím SCLLD v rámci
programového rámce OP Z, v
ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních,
národních a krajských programů

aktivity:

aktivity:

aktivity:

aktivity:

opravy, rekonstrukce a budování
• veřejných budov
• objekty občanské vybavenosti
• zařízení pro sport a kulturu
• zařízení pro veřejné služby
• komunitní centra

rekonstrukce, budování a obnova:
• veřejná prostranství
• aleje, hřbitovy, cesty
• komunikace III.tř. místní a
účelové komunikace
• cyklostezky, chodníky,
parkoviště
• ČOV a zásobování pitnou vodou

rekonstrukce, budování a
vybavení:
• mateřských škol
• základních škol
• ZUŠ a speciální školy
• vzdělávací instituce a ekocentra
• zázemí pro volnočasové aktivity
- sportoviště, kult.zařízení

podpora nabídky aktivit
• komunitní centra
• dětské kluby
• volnočasové aktivity
• další prorodinná opatření
• vybavení zařízení - mateřská
centra, krizová centra, stacionáře)

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

veřejnost

veřejnost

veřejnost

veřejnost, zejména ženy ohrožené
na trhu práce, rodiče s malými
dětmi, osoby pečující o
závislé osoby

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci:

obce a jejich organizace, svazky
obcí, NNO, vzdělávací instituce,
školy a školská
zařízení a ostatní výše neuvedení
příjemci definovaní v relevantních
dotačních titulech.

obce a jejich organizace, svazky
obcí a ostatní výše neuvedení
příjemci definovaní v relevantních
dotačních titulech.

obce a jejich organizace, svazky
obcí, NNO, vzdělávací instituce,
školy a školská
zařízení a ostatní výše neuvedení
příjemci definovaní v relevantních
dotačních titulech.

NNO, obce, vzdělávací a
poradenské instituce, obchodní
korporace, OSVČ, poskytovatelé
sociálních služeb registrovaných
dle zákona č. 108/2006 Sb.

Strategický cíl 2.
Zlepšit místní ekonomiku – podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní
prostředí a ráz krajiny

SC 2. Zlepšit ekonomickou soběstačnost regionu
OP 2.1
Využití místních
zdrojů, rozvoj
drobného
podnikání a
cestovního
ruchu

OP 2.2
Rozvoj
zemědělských
podniků

OP 2.3
Lesnická
a zemědělská
infrastruktura

OP 2.4
Využití lesů pro
cestovní ruch

OP 2.5
Podpora vzniku
a rozvoje
sociálních a
environmentálních
podniků

OP 2.6
Pracovní
příležitosti na
venkově

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

opatření řeší rozvoj
Místní řemeslné
výroby, vybavení a
rekonstrukci
provozoven služeb a
řemesel na venkově a
zařízení pro cestovní
ruch. Všechny tyto
aktivity by měly
směřovat k v vytváření
finálních výrobků a
rozvoji trhu s místními
produkty. Současně by
měla být doplňována
infrastruktura pro CR
včetně propagace a
prezentace.

opatření podporuje
investice do
zemědělských
podniků, do
zemědělských staveb a
technologií pro
živočišnou nebo
rostlinnou výrobu.
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů. výstavba a
rekonstrukce budov
včetně manipulačních
ploch.
Pořízení strojů pro
zpracování zem.
produktů a jejich
finální úpravu.

opatření podporuje
budování a obnovu
lesnické infrastruktury
a rekonstrukce a
výstavbu polních cest
v okolí sídel. Cílem
opatření je
zpřístupnění
zemědělských a
lesních pozemků a
zprůchodnění krajiny.

opatření podporuje
větší využití lesních
pozemků pro cestovní
ruch a volnočasové
aktivity. Jedná se o
značení, výstavbu a
rekonstrukce pěších
stezek pro turisty,
výstavbu
herních prvků,
instalaci prvků,
usměrňujících
návštěvnost území
(odpočinková
stanoviště, přístřešky,
informační tabule,
závory, zařízení k
odkládání
odpadků) . Opatření k
zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa,
např. mostky,
lávky, zábradlí.

opatření řeší zázemí pro
rozvoj nebo vybudování
nových sociálních a
environmentálních
podniků na území. Jedná
se o výstavbu,
rekonstrukci, rozšíření a
vybavení těchto podniků.

opatření bude
podporovat investiční
projekty vedoucí ke
zvýšení zaměstnanosti
v regionu a bude
podporovat vytváření
nových pracovních
míst s cílem snižování
počtu dlouhodobě
nezaměstnaných v
regionu, především v
oblasti sociálních
podniků a zvyšování
kvalifikace v odvětvích
typických pro
venkovský prostor.

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

částečně bude
realizováno
prostřednictvím SCLLD
v rámci programového
rámce PRV , v
ostatních případech
prostřednictvím
mezinárodních,
národních a krajských
programů. Částečně je
možné realizovat
projekt spolupráce v
rámci PRV

bude podpořeno
SCLLD v rámci
programového
rámce PRV

bude podpořeno
SCLLD v rámci
programového
rámce PRV

bude podpořeno
SCLLD v rámci
programového
rámce PRV

bude podpořeno SCLLD v
rámci programového
rámce IROP

bude podpořeno
SCLLD v rámci
programového
rámce OP Z

aktivity:

aktivity:

aktivity:

aktivity:

aktivity:

aktivity:

budování, obnova a
vybavení:
• řemeslné dílny
• provozovny služeb
• ubytovací a
stravovací zařízení
• rozvoj venkovské
turistiky
• informační a
návštěvnická centra
• vytváření atraktivit
CR
• propagace a
prezentace místních
výrobků

Investice do
zem.podniků
• stavby pro
živočišnou a
rostlinnou výrobu
• manipulační plochy
• technologie pro
zpracování
zem.produktů
• rekonstrukce a
výstavba budov pro
zpracování a uvádění
na trh zem.produktů

Investice do lesnické
infrastruktury
Investice do obnovy
polních cest

Investice na lesních
pozemcích:
• naučné stezky
• herní prvky
• turistické trasy do 2
m šíře
• odpočinková místa,
informační tabule,
závory
• mostky, lávky,
zábradlí

Podpora a vytváření
podmínek pro vznik
nových sociálních
podniků a rozvoj
existujících aktivit
sociálního podnikání,
investice do potřebného
vybavení, strojů a
technologií v sociálních
podnicích, rekonstrukce,
modernizace a rozšíření
sociálních podniků

Aktivity na podporu
Zaměstnanosti:
Zvyšování
uplatnitelnosti osob
ohrožených soc.
vyloučením
Rekvalifikace a další
profesní vzdělávání
Podpora spolupráce
lokálních partnerů na
trhu práce
Podpora flexibilních
forem zaměstnání
Podpora začínajícím
podnikatelům
Nové a inovativní
nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti
Aktivity na podporu
Sociálního podnikání

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

vlastníci lesů,
veřejnost, návštěvníci
regionu, turisté

osoby sociálně
vyloučené, osoby
ohrožené sociálním
vyloučením, osoby se
zdravotním postižením

uchazeči o zaměstnání
z vybraných
ohrožených skupin,
osoby se zdravotním
postižením

veřejnost, návštěvníci
regionu, turisté

zemědělští
podnikatelé

zemědělští
podnikatelé, vlastníci
lesů, veřejnost

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci:

obce, svazky obcí,
podnikatelé,
zem.podnikatelé,
OSVČ, společnosti
působící v oblasti CR a
ostatní
výše neuvedení
příjemci definovaní v
relevantních
dotačních titulech.

zemědělští
podnikatelé

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

soukromí a veřejní
vlastníci lesů,
nájemci, pachtýři a
vypůjčitelé půdy a
jejich sdružení a
spolky

OSVČ, malé a střední
podniky, organizace
zřizované nebo zakládané
obcemi, dobrovolné
svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané
DSO, NNO, církve a
církevní organizace

OSVČ, malé a střední
podniky, organizace
zřizované nebo
zakládané obcemi,
dobrovolné svazky
obcí, organizace
zřizované nebo
zakládané DSO, NNO,
Obchodní korporace,
socíální podniky

Strategický cíl 3.
Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít
specifik regionu za spolupráce všech aktérů venkova

SC 3. Obnovit kulturní a přírodní dědictví
OP 3.1
Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví

OP 3.3
OP 3.2
Posílení přirozené
Ochrana a rozvoj krajiny
funkce krajiny na území
a sídel
CHKO Slavkovský les

SC 3.4
Poznání a prezentace
dědictví regionu

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

popis opatření:

Opatření přispívá k záchraně
obnově, údržbě a využití
kulturního dědictví (sakrální
památky, technické památky,
parky, kašny, sochy, kříže,
pomníky...) ve všech kategoriích,
jejich dokumentaci a zpracování
dokumentací pro následné
projekty ( restaurátorské záměry,
archeologické průzkumy,
mapování technických památek…)
na území MAS KŽV. Dále opatření
podporuje využití a rekonstrukci
areálů NPP Klášter Teplá a Státní
hrad a zámek v Bečově nad
Teplou.

Opatření řeší záchranu, obnovu,
údržba a využití přírodního
dědictví - přírodně hodnotné
lokality, minerální prameny, vodní
prvky v krajině, polní cesty, aleje,
obnovu starých sadů, krajinnou
zeleň, stejně tak drobné stavby v
krajině.
Dalépodporuje řešení nového
využití chátrajících objektů
především v intravilánech obcí
(fary, školy, nádraží) a zpracování
projektových dokumentací
související s obnovou a záchranou
přírodního dědictví (monitoring
rostlinných i živočišných druhů,
průzkumy a inventarizace,
mapování přírodně hodnotných
lokalit, památné stromy, VKP,
dokumentace a mapování
významných lokalit, mapování
geologických lokalit, realizační
dokumentace)

opatření přispívá k posílení
přirozené funkce krajiny na území
CHKO Slavkovský les a podporuje
především výsadbu dřevin na
území CHKO Slavkovský les,
obnovu původních alejí a výsadbu
nových krajinných prvků, dále
aktivity podporující obnovu a
zpřístupnění minerálních vývěrů
na území CHKO a zadržení vody v
krajině, budování tůní a obnovu
cestní sítě, stejně tak jako
opatření na ochranu pramenných
oblastí.

opatření řeší rekonstrukci, budování a
vybavení objektů, prezentujících místní
historii a přírodu (muzea, návštěvnická
centra, interaktivní a zážitkové
expozice), vytváření zázemí pro pořádání
vzdělávacích a informačních akcí
souvisejících s kulturním a přírodním
dědictvím regionu a podporu následných
občanských aktivit spojených s
prezentací místního dědictví

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

částečně bude realizováno
prostřednictvím SCLLD v rámci
programového
rámce IROP (pouze NPP) , v
ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních,
národních a krajských programů.

toto opatření nelze podpořit
prostřednictvím SCLLD, bude
možné využít mezinárodní,
národní a krajské programy
podpory

toto opatření nelze podpořit
prostřednictvím SCLLD, bude
možné využít mezinárodní,
národní a krajské programy
podpory

toto opatření nelze podpořit
prostřednictvím SCLLD, bude možné
využít mezinárodní, národní a krajské
programy podpory. Neinvestiční aktivity
mohou být podpořeny v rámci projektu
spolupráce MAS z PRV.

aktivity:

aktivity:

aktivity:

aktivity:

• záchrana, obnova a využití
sakrálních památek
• záchrana, obnova a využití
technických památek
• záchrana, obnova a využití
kulturních památek, vč. Drobných
památek v krajině
• revitalizace souboru
podporovaných památek na
území MAS KŽV (klášter Teplá,
hrad a zámek Bečov), zajištění
vyšší bezpečnosti návštěvníků
památek,
odstranění přístupových bariér,
zvýšení ochrany a zabezpečení
památky, restaurování,
rekonstrukce stávajících expozic
a depozitářů a budování
nových, digitalizace památek a
mobiliářů, obnova parků a
zahrad

• záchrana a obnova vodních
prvků v krajině, minerální
prameny
• obnova alejí, zaniklé cestní sítě
mezi jednotlivými obcemi a
obnova drobných památek v
krajině bez p.p.č
• obnova a rekonstrukce
nevyužívaných objektů na území
obcí
• zpracování projektových
dokumentací souvisejících s
obnovou a záchranou přírodního
dědictví

• výsadba na
• aktivity podporující zadržení
vody v krajině a aktivity na
ochranu lokalit s vývěry
minerálních pramenů

• budování, obnova a rekonstrukce
objektů vhodných k prezentaci místního
dědictví (muzea, galerie)
• návštěvnická centra a infrastruktura
pro vzdělávací a prezentační aktivity
(vybavení ekocenter, přednáškových
místností)
• zázemí a vybavení pro prezentační,
vzdělávací a informační akce související s
kulturním a přírodním dědictvím
(panely, stánky, podia, ozvučovací
technika)
• aktivity spojené s prezentací místního
dědictví (jarmaky, besedy, festivaly)

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

návštěvníci, vlastníci památek
nebo subjekty s právem
hospodaření, místní obyvatelé a
podnikatelé

veřejnost, návštěvníci regionu,
turisté

veřejnost, návštěvníci regionu,
turisté

veřejnost, návštěvníci regionu, turisté

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci definovaní v relevantních
dotačních titulech

příjemci definovaní v relevantních
dotačních titulech

vlastníci památek nebo subjekty příjemci definovaní v relevantních
s právem hospodaření (dle
dotačních titulech
zápisu v katastru
nemovitostí)

Strategický cíl 3.
Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít
specifik regionu za spolupráce všech aktérů venkova

SC 4. Podpora udržitelného rozvoje regionu
OP 4.1
Šetrné nakládání s odpady

OP 4.2
Využití alternativních zdrojů
energie

OP 4.3
Vzdělávání, informace a výchova
pro udržitelný rozvoj

popis opatření:

popis opatření:

opatření podporuje likvidaci nepovolených
skládek, šetrné nakládání s odpady a další
energetické využití odpadů

opatření řeší využití alternativních zdrojů energie opatření podporuje výstavbu a modernizaci
při zachování krajinného rázu na území MAS
budov a vybavení informačních center a škol
pro rozšíření ekologických aktivit a vzdělávání v
oblasti EVVO. Opatření podporuje odborné
vzdělávací kurzy, workshopy, exkurze a
informační akce určené pro podnikatele a
zaměstnance

popis opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

naplnění opatření:

toto opatření nelze podpořit prostřednictvím
SCLLD, bude možné využít OP ŽP, národní a
krajské programy podpory

toto opatření nelze podpořit prostřednictvím
SCLLD, bude možné využít OP ŽP, národní a
krajské programy podpory

částečně bude realizováno prostřednictvím
SCLLD v rámci programového
rámce PRV , v ostatních případech
prostřednictvím mezinárodních, národních a
krajských programů.

aktivity:

aktivity:

aktivity:

likvidace nepovolených skládek, třídění odpadu a
odstraňování nebezpečných odpadů
obnova a budování sběrných míst pro kontejnery
na separovaný a velkoobjemový odpad
stavební a technické úpravy vedoucí k úspoře
energie
likvidace a využití bioodpadu; budování obecních
a komunitních kompostáren

podpora pěstování a zpracování energetických
plodin včetně pořízení strojního vybavení
výstavba, rekonstrukce a modernizace malých
vodních elektráren
stavební či technické úpravy zejména veřejných
budov vedoucí k úsporám energií

výstavba a modernizace budov a vybavení
informačních center a škol pro rozšíření
ekologických aktivit a vzdělávání v oblasti EVVO

cílové skupiny:

cílové skupiny:

cílové skupiny:

veřejnost

veřejnost

veřejnost

příjemci:

příjemci:

příjemci:

příjemci definovaní v relevantních dotačních
titulech

příjemci definovaní v relevantních dotačních
titulech

příjemci definovaní v relevantních dotačních
titulech, v případě vzdělávacích aktivit - subjekt
zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání
znalostí a informační akce.

odborné vzdělávací kurzy, workshopy, exkurze
a informační akce určené pro podnikatele a
zaměstnance s obsahovým zaměřením na
aktivity podporované v ostatních Fichích
Programového rámce PRV

Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově
za maximálního přispění místních aktérů

SC 5. Podpora rozvoje místního partnerství
OP 5.1
Rozvoj partnerství a spolupráce

OP 5.2
Posílení a využití specifik regionu

popis opatření:

popis opatření:

Jedná se o finanční, organizační, vzdělávací a další podporu místní
akční skupiny pro její
zdárné fungování, prohlubování partnerství a spolupráci uvnitř MAS.
Opatření podporuje efektivní realizace ISÚ – iniciace projektů, konzultace
projektových záměrů, vyhledávání partnerů pro realizaci projektů,
vyhledávání financování, prezentace příkladů dobré praxe, přenos
zkušeností; dále efektivnější
spolupráci v rámci celostátní sítě místních akčních skupin a dalších
organizací, výměnu zkušeností, realizaci projektů spolupráce na národní i
mezinárodní úrovni,
propagaci a prezentaci činnosti MAS (letáky, kalendář akcí, výstavy, video a
fotodokumentace, veletrhy, konference).
Informace a sdílení zkušenosti - pořádání a propagace kulturních a
společenských akcí, udržování, obnova a vytváření tradic. Pořádání a
organizace vzdělávacích, informačních, osvětových, kulturních,
společenských a sportovních akcí. Mezinárodní spolupráce a výměna
zkušeností a podpora studentských a dobrovolnických aktivit při rozvoji
regionu. Vyhledávání partnerských organizací a síťování na území MAS i
mimo ně.

Podpora místních specifik a posilování vztahu obyvatel k regionu
prostřednictvím vzdělávacích, informačních, osvětových, kulturních,
společenských a sportovních akcí. Podpora programů realizovaných v
informačním centru Kašpar
vytváření zázemí pro pořádání vzdělávacích, informačních, osvětových,
kulturních, společenských a sportovních akcí.
Propagace a marketing aktivit místních organizací a aktivních obyvatel
(letáky, výstavy, jarmarky). Pomoc při při propagaci aktivit (web,
překlady, tiskové zprávy, konference, kalendář akcí, fotodokumentace)
Publikační činnost - prezentace regionu, regionální učebnice, průvodce

naplnění opatření:

naplnění opatření:

bude podpořeno SCLLD v rámci programového
rámce IROP

částečně bude podpořeno SCLLD v rámci programového
rámce PRV čl. 44 Spolupráce

aktivity:

aktivity:

• zajištění činnosti MAS, implementaece SCLLD
• vzdělávací aktivity
• rozvoj partnerství a spolupráce

• informační centrum Kašpar
• publikační činnost, prezentace regionu, informační a vzdělávací akce
• zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí
• propagace místních organizací a aktivit obyvatel a spolků

cílové skupiny:

cílové skupiny:

MAS a subjekty působící na jejím území

veřejnost

příjemci:

příjemci:

MAS

MAS

Témata projektů spolupráce MAS Kraj živých vod
Geopark Egeria a GeoLoci

kulturní a přírodní dědictví, zapojení místních obyvatel, podpora ekonomiky,
zázemí pro venkovskou turistiku, informační centrum, propagace a prezentace
regionu, expozice geoparku

Kraj živých vod

minerální prameny a jejich obnova, prezentace, naučná stezka, mobiliář pro
návštěvníky, vzdělávací a prezentační akce

Cesty zámeckých pánů

Obnova krajinných struktur, zázemí botanické zahrady, kulturní a přírodní dědictví,
využití lesních pozemků pro turistiku, výsadby alejí

Zaniklé obce v Sudetech

tematická setkávání, propagace, značení místních naučných stezek, naučné
tabule, kulturní a přírodní dědictví, vzdělávací aktivity, cestovní ruch, místní
ekonomika

Rozvoj venkovské turistiky

kulturní a přírodní dědictví, zapojení místních obyvatel, podpora ekonomiky,
propagace a prezentace regionu, naučné stezky, hipostezky, agroturistika, půjčovny
vybavení

4.6 Popis integrovaných a inovativních rysů strategie
Na území MAS Kraj živých vod je integrovaný přístup realizován prostřednictvím nástroje
komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Integrovaný přístup k územnímu rozvoji je řešen v
souladu s Dohodou o partnerství a v souladu s dále uvedenými strategiemi (kapitola Návaznost
SCLLD na jiné strategické dokumenty) na evropské, národní, regionální i místní úrovni.
Cílem integrované strategie je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších
identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu území MAS.
Efektivita spočívá především ve smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a
opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak
veřejné, tak soukromé zdroje. Tento požadavek klade vysoké koordinační nároky na vlastní MAS jako
nositele strategie, aby byly podporovány takové projekty, které zmíněný synergické efekt přinesou.

MAS Kraj živých vod nebyla v uplynulém období mezi podpořenými MAS, nicméně již v tomto období
realizovala celou řadu projektů, kde získala zkušenosti s komunitně vedeným. CLLD resp. metoda
LEADER nebo lokální partnerství přispívají k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného
území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Díky podpoře komunitně vedené strategie
místního vykazují jednotlivé projekty přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné
provázanosti, synergii a předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným projektům.
Snahou MAS Kraj živých vod je v období 2014+ dosáhnout co největší přidané hodnoty realizovaných
projektů, budou preferovány právě projekty integrovaného charakteru řešící ve vzájemné
provázanosti ty nejzávažnější problémy regionu definované v této SCLLD.
Výrazným integračním prvkem na území MAS Kraj živých vod bude rozsáhlá animace území pro
zajištění maximální spolupráce všech klíčových aktérů, působících na území MAS, a to z oblasti
soukromé, neziskové i veřejné.
Základním principem pro uplatnění integrovaného přístupu prostřednictvím CLLD bude věcná,
územní a časová provázanost realizace projektů realizovaných v souladu s touto SCLLD.
Nejen za integrující, ale zároveň inovativní považujeme způsob práce s komunitou pro zajištění
strategie a naplnění metody CLLD. V rámci inovativních postupů byla uspořádána celá řada
tematických workshopů pro různé zájmové skupiny, s ohledem na zájmové skupiny a zaměření členů
i dalších aktérů na území MAS nebo také z řad aktivní veřejnosti. Z těchto pracovních setkání byly
získány cenné výstupy v podobě dílčích SWOT analýz mapujících nutná témata k řešení v daných
oblastech, včetně navrhovaných opatření.
Tyto dílčí analýzy a jejich výstupy, podrobněji popsány v kapitole 2.9 Vyhodnocení rozvojového
potenciálu území tvořily jeden ze základních stavebních kamenů pro komplexní SWOT analýzu
rozvojových potřeb území. Na tu pak navazují stanovené strategické cíle, specifické cíle a opatření,
jež ústí do mapování absorpční kapacity. Ta pak zahrnuje známé záměry pro realizaci takových
aktivit, které budou vést právě ke sjednocujícímu řešení problémů a nedostatků zjištěných v rámci
výše popsaného plánování.
Další inovativní rysy při tvorbě strategie jsou bezesporu setkávání s nejmladšími a mladými členy
komunity na území MAS. Byla realizována pracovní setkání s dětmi v mateřské škole i na základních
školách v regionu. Děti jsou dlouhodobě zapojovány do aktivit MAS kraj živých vod, stejně tak jako
dobrovolníci a specialisté v různých odvětvích.

Jednoznačně integrující a zároveň inovativní prvky spolupráce při tvorbě strategie zajišťují její
relevantnost k rozvoji území MAS Kraj živých vod ve všech potřebných oblastech.

4.7 Přehled strategií realizovaných na území MAS Kraj
živých vod, z. s.
Při tvorbě integrované strategie MAS Kraj živých vod, z. s. byly respektovány všechny současné
strategické dokumenty, které jsou zpracovány pro dané území. Jedná se jak o strategické dokumenty
obcí, jednotlivých mikroregionů a strategické dokumenty jednotlivých sektorů Karlovarského kraje.
Cílem této kapitoly je analyzovat cíle a priority ISÚ MAS Kraj živých vod, z. s. s dalšími strategickými
dokumenty, které jsou realizovány v územní působnosti MAS. Soulad s tzv. strategickými dokumenty
nižšího řádu, tedy dokumenty, které se realizují na území mikroregionu je řešen prostřednictvím
veřejným projednání a jednáním pracovních skupin při tvorbě ISÚ Kraj živých vod. Všechny potřeby
obcí a dotčených mikroregionů jsou díky komunitnímu projednání zapracovány do analytické i
strategické části ISÚ a tudíž není nutné je dále analyzovat.
Startegické dokumenty jednotlivých obcí na území MAS Kraj živých vod, z. s.
Název obce

Strategický
dokument
obce (rok)

Strategický dokument obce
(název)

Strategický dokument
obce ( zpracovatel)

ÚPD poslední
aktualizace

ÚPD - název

Zpracovatel ÚPD

Bečov nad Teplou

2006

MM Karlovy Vary

10.11.2014

2009

Územní plán města
Bečov nad Teplou
Územní plán obce
Bochov

Ing. arch. Ivan Štros

Bochov

Územní plán Bečov nad
Teplou
Plán rozvoje města pro
období let 2009 – 2013

Bezvěrov

2014

MPO Bezvěrov

Obec Bezvěrov

2004/
akt.2013

Územní plán obce
Bezvěrov

Chodov

ne

2013

ÚP obce Chodov

Ing. arch. Bohumil Král Architektonická
kancelář, Karlovarská
204/135, Plzeň
ing.arch. Kasková

Kolová

2011

2006

ÚP Kolová

2014

Nový ÚP obce
Kolová

2014

Územní plán obce
Krásné Údolí

ing.arch. Kasková

Návrh územního
plánu Krásné Údolí

ing.Martínek

Krásné Údolí

2014

2006

Investiční plán obce na
období 2011 až 2014
schválen dne 3.5.2011
Rozvojový strategický
dokument města Krásné
Údolí

Martin Frank

Ing.arch.Alexandra
Kasková

Ing. Arch. Lubomír
Košek, k.Vary

Krsy

2000

Místní program obnovy
venkova

ing. Arch. Karel
Hanzlík

2003

Územní plán obce
Krsy

UrbioProjekt Ing.Arch.
Petr Tauš, Plzeň

Mnichov

2011

Program obnovy venkova
Mnichov, Program obnovy
venkova Rájov, Program
obnovy venkova Sítiny.
Schváleno usnesením
č.5/2011 ze dne 27.10.2011

Zpracovatelé:občané
Mnichova,Rájova a
Sítin.

1994

ÚP Mnichov

Stavoprojekt Karlovy
Vary

2005

Nově zpracovávaný
ÚP od roku 2005
před

Nevřeň

2012

Strategický plán rozvoje
obce, akční plán 2012-2014,
schválen 16.10.2012.

Ing. Štěpánka
Bejčková,

2013

Územní plán
Nevřeň

Ing.,aut.Arch. Pavel
Valtr - UrbioProjekt
Plzeň

Otročín

2011

Program obnovy venkova

zastupitelstvo obce

2006

ÚP obce Otročín

ING. ARCH. KASKOVÁ

Ovesné Kladruby

2012

Program obnovy vesnice

2014

ÚP Ovesné
Kladruby

ING. ARCH. KASKOVÁ

Název obce

Strategický
dokument
obce (rok)

Strategický dokument obce
(název)

Strategický dokument
obce ( zpracovatel)

ÚPD poslední
aktualizace

ÚPD - název

Zpracovatel ÚPD

Prameny

ne

Stanovice

2010

Program obnovy venkova

zastupitelstvo obce

2012

ÚP Stanovice

Ing.arch. Bredler
Vladimír

Stružná

2014

MPO Obce Stružná

Obec Stružná

2012

ÚP Stružná

Ing.arch. A. Kasková

Teplá

2012

Strategický plán sociálního
začleňování

2012

ÚPD Teplá

Ing. arch Kasková

Teplička

NE

1998

TEPLIČKA Územní
plán obce

ZEMĚMĚŘIČSKÁ,
PROJEKTOVÁ,
INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Ing. Václav Kellner

Úněšov

2012

2009

Územní plán:
schválený ZO dne
28.12.2009
pouze
Vymezené zastav.
území,

Ing. Arch. Petr Tauš

Úterý

ne

ne

MěÚ Nýřany, odbor
územního plánování ze
dne 11.2.2008

Útvina

ne

2012

ÚP Útvina

ING. ARCH. KASKOVÁ

Všeruby

ne

2012

Územní plán
Všeruby

Ing. Arch. Kasková

Zahrádka

ne

ne

ne

Strategický rozvojový
dokument obce Úněšov na
období 2013 - 2017

Mgr. Marie Nechutná

Strategie rozvoje Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Ve Strategii rozvoje Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova jsou sjednoceny rozvojové vize
jednotlivých členských obcí. Rozvojová strategická vize je rozdělena do 3 pilířů – „Kvalita života v
mikroregionu“, „Tvorba nových pracovních příležitostí a rozvoj ekonomiky mikroregionu“ a
„Propagace mikroregionu, informace a vzdělávání“. V současné době probíhá aktualizace tohoto
dokumentu.
Studie Prameny
Studie "Prameny" slouží k rozšíření poznání o minerálních pramenech na území Našeho regionu.
Cílem bylo získání informací jak o jejich samotném výskytu, tak především ve způsobech využití a
úprav ze strany ekologů, hydrogeologů, krajinářů, samospráv, apod. Vzhledem k tomu, že se jedná
většinou o polozapomenuté, přesto několik stovek let využívané prameny je nutno k problematice
jejich zpřístupňování a využívání přistupovat komplexně a koordinovaně, což je hlavním cílem studie
"Prameny".
Strategický plán sociálního začleňování v Toužimi a Teplé
Dokument specifikuje základní problémy v problematických částech regionu z hlediska sociálně
vyloučených skupin obyvatel i celých sociálně vyloučených lokalit. Jeho naplňování pomůže zlepšit
život především v místních částech měst Toužim a Teplá.
Soulad se strategickými dokumenty vyššího řádu je řešen v následujícím textu. Všechny cíle
strategických dokumentů vyššího řádu, které jsou relevantní pro rozvoj území MAS Kraj živých vod, z.
s., jsou zahrnuty do strategické části ISÚ MAS Kraj živých vod, z. s..

Název dokumentu

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Prioritní oblast 1: Konkurenceschopnost (Pilíř 1.C – Kvalitní podnikatelské prostředí)
Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích
Prioritní oblast 2: Cestovní ruch a lázeňství
Vyvíjet aktivity destinačního managamentu
Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu
Prioritní oblast 3: Sociální oblast a zdravotnictví
Kvalitativně a kvantitativně dostačující nabídka poskytovaných sociálních služeb
v kraji
Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče, podpora zdravého životního stylu
Prioritní oblast 4: Životní prostředí
Energie – zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a tepla a snížit
energetickou náročnost budov
Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho využívání
Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny
Environmentální výchova a osvěta, podpora občanských sdružení
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní oblast 6: Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti
Řízení v územní samosprávě (kraj, obce), včetně dokončení informatizace ve
veřejné správě
Zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti veřejné správy
1.
Zlepšování kvality života na venkově
2.
Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu
3.
Ochrana a využití kulturního a přírodního dědictví
4.
Udržitelný rozvoj regionu

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

Název dokumentu

Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2020

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu
Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

Cíl 1: Záchrana a účelné využívání kulturních hodnot
Hmotné historické kulturní dědictví (obnova památek lokálního významu)
Nehmotné kulturní dědictví (živá kultura, inovace a kreativita)
1.
Zlepšování kvality života na venkově
5.
Posilování principů místního partnerství

Název dokumentu

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2005 – 2015 (POHKK)

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Cíl č. 12: Vytvořit podmínky pro integrovaný systém nakládání s odpady na
regionální úrovni s možností jeho propojení na celostátní síť zařízení pro nakládání
s odpady.
3. Ochrana a využití kulturního a přírodního dědictví
4. Udržitelný rozvoj regionu

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

Název dokumentu

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji 2010 - 2015
(SRCCKK)

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Priorita č. 1: Rozvoj cyklistické infrastruktury a dopravy
Podpora budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
Priorita č. 2: Rozvoj rekreační cykloturistiky a navazujících služeb
Podpora související cyklistické infrastruktury
Podpora kvalitních služeb
2.
Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

Název dokumentu

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 – 2020 (SRKKK)

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Specifický cíl C 3: Infrastruktura pro podnikání
Koordinace regenerace nevyužívaných objektů

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

1.
2.
5.

Zlepšování kvality života na venkově
Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu
Posilování principů místního partnerství

Název dokumentu

Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji (SRLZKK)

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Prioritní osa 3: Zajištění požadované pracovní síly
Efektivní využití stávajících dlouhodobě nezaměstnaných osob

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

1.
2.

Zlepšování kvality života na venkově
Zlepšení ekonomické soběstačnosti regionu

Název dokumentu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 –
2017 (SPRSS KK) a Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2007 2017

Prioritní oblasti a specifické cíle rozvojového
dokumentu

Hlavní cíle rozvoje v sociálních službách:
Zajistit zvyšování kvality sociálních služeb s využíváním systému inspekce kvality
Podporovat rozvoj služeb, které umožní setrvání uživatele v jeho přirozeném
prostředí
Zajistit dostatečnou nabídku všech druhů soc.služeb ve vztahu ke zjištěným
potřebám
Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání pracovníků sociálních služeb

Soulad s ISÚ Kraj živých vod
MAS Kraj živých vod, z. s.

Název programu/ koncepce/ strategie
Komentář

1.

Zlepšování kvality života na venkově

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského
kraje
Tento dokument popisuje pouze právní rámec problematiky EVVO a definici EVVO a
neobsahuje žádné cíle či priority. Absence jakékoliv vize rozvoje této problematiky
v tomto dokumentu neumožňuje analýzu souladu s prioritami a cíli realizace ISÚ.

Program rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020
Jedná se o základní programový dokument, který určuje záměry v oblasti regionálního rozvoje
Karlovarského kraje .
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje
Cílem dokumentu je návrh funkčního regionálního systému EVVO v Karlovarském kraji.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období 2013 – 2020
Dokument vychází ze situace v oblasti kultury z let minulých a ze současného stavu. Záměrem je
efektivní využití prostředků vkládaných do oblasti kultury. Také upozorňuje na investice nutné pro
zachování min. rozvoje krajských kulturních institucí s ohledem na udržení jejich úrovně a také
s ohledem na očekávaný růst návštěvnosti regionu, spojeného s iniciativami UNESCO.
Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Dokument má sloužit jako strategický dokument pro efektivní plánování investičních opatření a
oprav, vedoucí ke zlepšení dopravní situace na území kraje s vazbami na sousední kraje a příhraničí.
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje
Cílem je analyzovat stav odpadového hospodářství
odpadového hospodářství v Karlovarském kraji.

a stanovit hlavní směry, cíle a priority

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
Dokument si klade za cíl určit další směr vodohospodářské infrastruktury v Karlovarském kraji.
Obsahuje koncepční řešení zásobování pitnou vodou a koncepci odkanalizování a čištění odpadních
vod na území Karlovarského kraje.
Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007 – 2013
V současné době probíhá zpracování nového dokumentu pro období 2014 – 2020. Cílem je navrhnout
ucelenou a konkrétní představu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství na území Karlovarského kraje.
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na
léta 2013 – 2016
Tato koncepce je určitým návodem k opatřením a aktivitám v oblasti prevence kriminality a
protidrogové politiky pro území celého Karlovarského kraje.
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji
Dokument hodnotí stav realizace plnění cyklistické koncepce z roku 2004 a navrhuje nová řešení
vedoucí k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky na území Karlovarského kraje.
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 – 2020
Strategie je zaměřena na řízení rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky Karlovarského kraje.
Strategie rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji
Cílem je definovat priority dalšího rozvoje Karlovarského kraje pro efektivní rozvoj kvality vzdělávání,
rozvoji zaměstnanosti a rozvoj konkurenceschopného podnikatelského prostředí.
Strategie ochrana před povodněmi pro území karlovarského kraje
Dokument obsahuje konkrétní směry a cíle jednotlivých oblastí systému povodňové ochrany na
území Karlovarského kraje.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017
Účelem dokumentu je stanovit cíle, které bude Karlovarský kraj dosahovat při podpoře osob
v nepříznivé sociální situaci a stanovit prostředky , jakých bude při podpoře těchto osob využívat.

Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017
V tomto dokumentu byly vytýčeny hlavní cíle rozvoje v sociálních službách :
•
•
•
•

Zajistit zvyšování kvality sociálních služeb s využíváním systému inspekce kvality
Podporovat rozvoj služeb, které umožní setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí
Zajistit dostatečnou nabídku všech druhů soc.služeb ve vztahu ke zjištěným potřebám
Věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání pracovníků sociálních služeb
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

Základní prioritou je vytváření vyvážených územních podmínek pro příznivé životní prostředí a pro
hospodářský rozvoj regionu.

