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Úvod
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje územní působnosti Místní akční skupiny
Brdy je uceleným rozvojovým dokumentem, který byl vytvořen v roce 2015 kombinací expertních
a participativních metod se zapojením širokého spektra místních a regionálně příslušných aktérů.
Dokument vyhledává a analyzuje problémové oblasti, které jsou zároveň určením potenciálu rozvoje
území. Strategie přináší návrh strukturovaných cílů a opatření pro využití příležitostí, snahy zdejších
občanů, podnikatelů, spolků, poskytovatelů služeb a dalších osob a subjektů podílejících
se na socioekonomickém rozvoji a na zvýšení kvality života na venkově. Strategie propojuje veškeré
subjekty v zájmovém území, jejich záměry a rozvoj, identifikuje možné zdroje a pomoc k jejich
naplnění.
Strategie je rozdělena na analytickou, strategickou a implementační (aplikační) část. Dokument
má širší záběr a specifikuje rozvojové potřeby regionu MAS jako stav současný a objektivní. Tento
dokument pro roky 2014 - 2020 je na daném území prvním ve své řadě, z důvodu nedávného založení
MAS Brdy.
Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) vychází z velkého množství analytických
podkladů, statistických dat – zejména data Českého statistického úřadu, vlastních šetření,
strukturovaných rozhovorů, veřejných projednávání, dotazníkových průzkumů, interních dokumentů
MAS, územně plánovacích a strategických dokumentů příslušných obcí. Rozvojová strategie
respektuje nadřazené rozvojové dokumenty vyšších územně-správních celků, včetně nadřazených
dokumentů v kompetenci Evropské unie (viz kapitola 5.9).
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1. Popis území a zdůvodnění výběru
1.1 Základní informace o MAS
a) Dne 4. 3. 2014 uzavřeli zakladatelé městys Jince a obec Obecnice Zakládací listinu
o založení ústavu podle § 402 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s názvem
MAS Brdy, z. ú. (dále jen ,,ústav“), o čemž byl pořízen notářský zápis NZ 93/2014,
N 115/2014 sepsaný dne 4. 3. 2014 notářkou Mgr. Marií Trčkovou, se sídlem Náměstí
T. G. Masaryka 3, Příbram I, PSČ: 261 01.
b) Následně pak byl ke dni 28. 3. 2014 proveden do rejstříku ústavů vedeném Městským
soudem v Praze zápis ústavu do oddílu U, vložka 14, a to Ústavu MAS Brdy, z. ú.,
IČO: 02760932, se sídlem Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince.
c) Dne 4. 7. 2014 uzavřeli zakladatelé městys Jince a obec Obecnice Dohodu o změně
Zakládací listiny Ústavu.
d) V souladu s ustanovením §413 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu
s čl. VII. 19. Zakládací listiny ze dne 4. 3. 2014 ve znění Dohody ze dne 4. 7. 2014 vydala
správní rada Ústavu Statut ústavu, který byl schválen usnesením valného shromáždění
MAS na jeho schůzi konané dne 4. 7. 2014.

i.

Identifikace právnické osoby a její orgány

Tabulka 1 - Základní identifikační údaje

Název:

MAS Brdy, z.ú.

Právní forma:

Ústav

Sídlo ústavu:

Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince

Sídlo kanceláře:

Slunečná 372, 261 23 Jince

IČO:

02760932

E-mail:

info@masbrdy.cz, masbrdy@gmail.com

Telefon:

+420 774 702 137, +420 602 751 988

www stránky:

www.masbrdy.cz

Datum založení:

28. 3. 2014

Území MAS:

25 obcí: obec Bohutín, obec Bratkovice, obec Čenkov,
obec Drahlín, obec Drásov, obec Dubno, obec
Felbabka, obec Hluboš, obec Hvozdec, obec
Chaloupky, městys Jince, městys Komárov, obec
Křešín, obec Láz, obec Lhota u Příbramě, obec Malá
Víska, obec Obecnice, obec Ohrazenice, obec Podlesí,
obec Podluhy, obec Rpety, obec Sádek, obec
Suchodol, obec Trhové Dušníky, obec Zaječov

Zdroj: vlastní zpracování, 2014
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Tabulka 2 - Přehled orgánů společnosti

Název

Počet členů

Stručný popis činnosti

Ředitel

1 člen

Statutární orgán ústavu

Správní rada

3 členové

Řídí ústav mezi jednáními
valného shromáždění MAS

Dozorčí rada

3 členové

Kontrolní orgán ústavu

Valné shromáždění

Zakladatelé ústavu, členové
MAS - fyzické a právnické
Nejvyšší orgán MAS
osoby s uzavřenou partnerskou
smlouvou MAS (partneři MAS)

MAS Brdy

Dle počtu partnerů MAS

Samostatná organizační složka
ústavu pro realizaci LEADER /
SCLLD

Programový výbor

3 členové

Rozhodovací orgán MAS

Výběrová komise

3 členové

Výběrový orgán MAS

Monitorovací výbor

3 členové

Kontrolní orgán MAS

Zdroj: vlastní zpracování, 2014

Hospodaření MAS Brdy
a) Za hospodaření MAS zodpovídá správní rada a vede jej ředitel MAS a účetní,
b) Podpisové právo má statutární zástupce (ředitel), nebo jím pověřená osoba, samostatně,
c) Příkazy k finančním operacím podepisuje statutární zástupce či jím pověřená oprávněná
osoba.
Dokumenty MAS Brdy
Činnost a práce MAS se řídí těmito dokumenty:
a) Dohoda zakladatelů o změně zakládací listiny,
b) Statut,
c) Jednací řád valného shromáždění MAS Brdy, z. ú.

Přenos informací
MAS vydává pravidelně tyto informace a publikace:
Zpravodajství na www.masbrdy.cz/Aktuality
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Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území

Pracovní jednání MAS Brdy

Tabulka 3 - Přehled jednotlivých jednání MAS Brdy
Datum

Čas

Místo konání

4. 3. 2014

16:00

Úřad městyse Jince

6. 6. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

13. 6. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

20. 6. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

15. 8. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

5. 9. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

12. 9. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

19. 9. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

24. 9. 2014

10:00

MC Jinečáček, o. s. Jince

1. 10. 2014

9:00

MC Jinečáček, o. s. Jince

24. 10. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

13. 11. 2014

14:00

Obecní úřad Obecnice

28. 11. 2014

9:00

Úřad městyse Jince

14. 1. 2015

8:00

Úřad městyse Jince

20. 8. 2015

10:00

Budova SDH Jince, Programový výbor

24. 9. 2015

10:00

Restaurace v obci Chaloupky, Programový výbor

1. 10. 2015

13:00

Restaurace Suchodol, program. rámec Podnikání

15. 10. 2015

17:00

Budova SDH Bohutín, Hasiči, program. rámec pro JPO III

22. 10. 2015

15:00

Obecní úřad Obecnice, Programový výbor

26. 10. 2015

17:00

Lidový dům Zaječov, program. rámec Lidé

10. 11. 2015

18:00

Valné shromáždění

26. 11. 2015

17:00

Valné shromáždění, schválení SCLLD

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Setkání se starosty a
dalšími subjekty v území

Tabulka 4 - Setkávání s místními aktéry
2. 5. 2014

-

OÚ Křešín

15. 5. 2014

18:00

Restaurace U Trojanů v Křešíně

4. 7. 2014

8:00

Úřad městyse Jince

10. 7. 2014

17:00

Posádkový dům armády Jince

11. 12. 2014

17:00

Restaurace U Trojanů v Křešíně

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Projednávání SCLLD s místními aktéry

Tabulka 5 - Projednávání SCLLD s místními aktéry
30. 6. 2015

09:30

Obec Chaloupky

30. 6. 2015

18:00

Městys Jince

30. 6. 2015

13:30

Městys Komárov

30. 6. 2015

08:00

Obec Podluhy

30. 6. 2015

15:00

Obec Zaječov

1. 7. 2015

11:00

Obec Rpety

7. 7. 2015

8:00

Obec Suchodol

7. 7. 2015

13:30

Obec Trhové Dušníky

8. 7. 2015

9:30

Obec Podlesí

8. 7. 2015

8:00

Obec Láz

17. 7. 2015

9:00

Obec Hluboš

10. 8. 2015

17:00

Obec Malá Víska

17. 8. 2015

10:30

Obec Bohutín

17. 8. 2015

13:00

Obec Felbabka

20. 8. 2015

16:00

Obec Drásov

2. 9. 2015

9:00

Obec Hvozdec

2. 9. 2015

16:00

Obec Drahlín

16. 9. 2015

15:00

Obec Lhota u Příbramě

23. 9. 2015

Obec Sádek

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Pro ostatní obce byl proveden rozhovor se zástupcem obce při příležitosti např. programového
výboru, práce na individuálním projektu, telefonicky apod.
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1.2.

Vymezení území

Zájmové území MAS Brdy, vymezené pro programovací období 2014 – 2020 Evropské unie,
se rozkládá na 136 km2 v nadmořské výšce mezi 360 – 588 m. n. m. K 1. 1. 2014 zde žilo celkem
17 473 obyvatel. Průměrná hustota zalidnění tedy činí 128 obyvatel/km2. Pouze 11 obcí/městysů
má počet obyvatel roven či vyšší 500.
Toto území bylo jako zájmové vybráno z důvodu dřívější nepřítomnosti MAS. Jednotlivé obce
vyslovily buď návrh na její vytvoření, či kladné stanovisko k účasti a podpoře v nově zřizované MAS.
Obrázek 1 - Mapa zájmového území MAS Brdy

Zdroj: webové stránky MAS Brdy – www. masbrdy.cz, 2015

Terén zájmového území je velmi rozmanitý. Kopcovitý ráz krajiny dotváří množství lesů, luk a pastvin.
Přesto, že se území nachází téměř uprostřed Čech, nenalezneme zde silné osídlení, ani významnou
křižovatku cest, jak bychom mohli čekat, naopak se tu zachovalo nejrozsáhlejší lesní pásmo v české
kotlině. Území je protkáno množstvím malých říček a potoků. Kromě uměle vytvořených nádrží zde
leží nevelký počet rybníků.
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Území působnosti MAS je jednotné, ale nespojité. Zájmové území svým tvarem připomíná draka.
Všechny členy spojuje blízkost či přímá sousednost s bývalým Vojenským újezdem Brdy. Tato
skutečnost značně znevýhodňovala tyto obce ve vzájemné interakci s ostatními obcemi či městy.
Občané při cestování museli objíždět vojenský újezd, což jejich cesty výrazně prodlužovalo,
jak vzdálenostně, tak časově např. při cestě do zaměstnání a za vzděláním.
Vojenský prostor/újezd zde vznikl v roce 1926. Jednalo se o zvlášť vyčleněné území státu pro potřeby
státní obrany. Sloužilo k zajišťování obrany státu a výcviku ozbrojených sil. Správu vojenského
újezdu vykonával Újezdní úřad vojenského újezdu.
Na území rušeného vojenského újezdu byla k 1. lednu 2016 zřízena Chráněná krajinná oblast Brdy
o rozloze 330 km2. Předmětem ochrany zde má být přírodní bohatství s cennými lesními porosty,
loukami, mokřady, vřesoviště a potoky. Na území CHKO se v době jejího vytvoření nacházelo
5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. Z hlediska stavu přírody
a krajiny se jedná o nejzachovalejší území v České republice. Újezdy a bývalé újezdy celkově se dají
považovat za velkoplošná chráněná území s malými zásahy člověka, díky omezenému přístupu
do areálu.
Tabulka 6 - Souhrn základních informací o zájmovém území
Počet obcí v zájmovém území MAS

25
2

Rozloha území

136 km

Počet obyvatel na území

17 473

Hustota zalidnění

1

128 obyvatel/km

Obce s počtem obyvatel nad 500

11

Počet zájmových OPR

2

2

Zdroj: vlastní zpracování, 2014

Do územní působnosti MAS tedy náleží celkem 25 obcí Středočeského kraje/NUTS II Střední Čechy,
obce spadají do katastrů bývalých okresů Příbram a Beroun, u nynějších obcí s rozšířenou působností
se jedná o města Hořovice a Příbram. Statut města nemá žádný člen, 2 jsou statutem městys, ostatní
mají statut obce, katastrální území je tvořeno dalšími 16 částmi jednotlivých obcí. Více než polovina
obcí v zájmovém území jsou obce do 500 obyvatel.
Hustota zalidnění na území dosahuje 128 obyvatel na 1 km2. Tato hodnota se přibližuje
celorepublikovému zalidnění, které je 133,6 obyvatele na kilometr čtvereční. Jak z hlediska hustoty
zalidnění, tak z hlediska celkové rozlohy MAS Brdy se jedná o 0,17% podíl na hodnotách celé České
republiky. V území nalezneme 0,4 % obcí.

1

K 1. 1. 2014, zdroj ČSÚ
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Základní charakteristika obcí v působnosti MAS
Tabulka 7 - Přehled počtu obyvatel ke dni 1. 1. 2014 v zájmovém území

Č.

Název obce

Správní obvod
obce s rozšířenou
působností

Správní obvod
obce s pověřeným Statut obce
obecním úřadem

Počet
obyvatel

Okres

1 729

Příbram

Příbram

Příbram

obec

1.

Bohutín

2.

Bratkovice

321

Příbram

Příbram

Příbram

obec

3.

Čenkov

383

Příbram

Příbram

Příbram

obec

4.

Drahlín

539

Příbram

Příbram

Příbram

obec

5.

Drásov

400

Příbram

Příbram

Příbram

obec

6.

Dubno

278

Příbram

Příbram

Příbram

obec

7.

Felbabka

276

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

8.

Hluboš

591

Příbram

Příbram

Příbram

obec

9.

Hvozdec

255

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

10.

Chaloupky

500

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

11.

Jince

2 255

Příbram

Příbram

Příbram

městys

12.

Komárov

2 430

Beroun

Hořovice

Hořovice

městys

13.

Křešín

111

Příbram

Příbram

Příbram

obec

14.

Láz

605

Příbram

Příbram

Příbram

obec

15.

Lhota u Příbramě

475

Příbram

Příbram

Příbram

obec

16.

Malá Víska

89

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

17.

Obecnice

1 264

Příbram

Příbram

Příbram

obec

18.

Ohrazenice

278

Příbram

Příbram

Příbram

obec

19.

Podlesí

1 094

Příbram

Příbram

Příbram

obec

20.

Podluhy

646

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

21.

Rpety

479

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

22.

Sádek

225

Příbram

Příbram

Příbram

obec

23.

Suchodol

358

Příbram

Příbram

Příbram

obec

24.

Trhové Dušníky

450

Příbram

Příbram

Příbram

obec

25.

Zaječov

1 442

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

Celkem

17 473

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování
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Tabulka 8 - Místní části obcí

Č.

Název
obce

Počet
místních
částí

Název místních částí

Č.

Název
obce

Počet
místních
částí

Název místních částí

1.

Bohutín

4

Bohutín, Tisová, Vysoká
Pec, Havírna

14.

Láz

1

Láz

2.

Bratkovice

2

Bratkovice, Dominikální
Paseky

15.

Lhota u
Příbramě

1

Lhota u Příbramě

3.

Čenkov

1

Čenkov

16.

Malá Víska

1

Malá Víska

4.

Drahlín

2

Drahlín, Malý Drahlín

17.

Obecnice

2

Obecnice, Oseč

5.

Drásov

3

Drásov, Drásov – u
Cihelny, Skalka

18.

Ohrazenice

2

Evženov, Ohrazenice

6.

Dubno

1

Dubno

19.

Podlesí

3

Drmlovo Pole, Nové
Podlesí, Staré Podlesí

7.

Felbabka

1

Felbabka

20.

Podluhy

1

Podluhy

8.

Hluboš

2

Hluboš, Kardavec

21.

Rpety

1

Rpety

9.

Hvozdec

2

Hvozdec, Mrtník

22.

Sádek

1

Sádek

10.

Chaloupky

4

Chaloupky, Kocanda,
Neřežín, Ptákov

23.

Suchodol

2

Líha, Suchodol

11.

Jince

3

Běřín, Jince, Rejkovice

24.

Trhové
Dušníky

1

Trhové Dušníky

12.

Komárov

3

Kleštěnice, Komárov, Na
Kocábce

25.

Zaječov

5

Dolní Kvaň, Kozojedy,
Kvaň, Nová Ves,
Zaječov

13.

Křešín

1

Křešín

Celkem místních částí

50

Zdroj: vlastní zpracování, 2014
Tabulka 9 - Kategorizace obcí
Velikostní
kategorie obcí

Počet obcí

%

Počet obyvatel

%

Do 199

2

5

200

1,15

200 – 499

12

48

4 184

23,95

500 – 999

5

20

2 881

16,5

1 000 – 1 999

4

16

5 523

31,6

2 000 a více

2

8

4 685

26,8

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Předchozí tabulka č. 9 zobrazuje kategorizaci a procentuální rozložení obcí dle obyvatel. Pouhé jedno
procento obyvatel žije v obci do 200 obyvatel. Nejvíce obyvatelstva je soustředěno v obcích s celkovou
populací pohybující se mezi 200 - 500 obyvateli. 58,4 % obyvatel žije v obcích s více než 1 000 obyvateli.
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2. Analytická část
2.1.

Socioekonomická analýza

Vývoj počtu obyvatel a demografická struktura
VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA
Vývoj počtu obyvatel v brdské oblasti je výrazně ovlivněn přítomností bývalého Vojenského újezdu
Brdy, dříve zvaného jako Vojenský výcvikový prostor Jince. Jedná se o třetí největší český vojenský
újezd. V roce 2016 zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, došlo k jeho celkovému
zrušení. Po zrušení zde vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy.
Na vývoj obyvatelstva mělo zásadní vliv v minulém století rozšíření Vojenského újezdu, kdy byly
některé obce nuceně vysídleny a poté prakticky zničeny. Někteří z dotčených obyvatel se přesídlili
do okolních obcí, jiní oblast Brd zcela opustili.
Od této doby se počet obyvatel na území MAS vyvíjí rovnoměrně, v čase je spíše rostoucí. Přehled
o přírůstku obyvatel v posledních 15 letech je v následujícím obrázku/grafu č. 2.
Vojenský újezd tuto oblast ovlivňoval také z hlediska špatné dostupnosti některých obcí, kdy jejich
obyvatelé museli při např. dojíždění do zaměstnání Vojenský újezd objíždět, narůstaly jim tak náklady
na dopravu. Proto bylo pro některé výhodnější se přestěhovat do míst, kde pracují, či do měst větších
s celkově širším zázemím pro zaměstnanost a služby. Nově pří vzniku CHKO objíždění některých částí
neustalo, jinde pokud je průjezd umožněn, uskutečňuje se po neupravených místních komunikacích.
Obrázek 2 - Vývoj počtu obyvatel MAS

Vývoj počtu obyvatel na území MAS
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
14 500
14 000
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování, 2015
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Nejvyšší počet obyvatel mají městyse Komárov (2 430) a Jince (2 255) a obce Bohutín (1 729), Zaječov
(1 436) a Obecnice (1 264). Celkový počet obyvatel v zájmovém území MAS Brdy, z. ú. je 17 473
a to k 1. 1. 2014. Z grafu je jasně patrný rostoucí trend počtu obyvatelstva.
VĚK OBYVATELSTVA
Obyvatelé současně žijící v řešeném území spadají do tří skupin dle věkového rozložení. Jejich
procentní podíl na celkovém počtu obyvatel znázorňuje následující tabulka č. 10, posléze
obrázek/graf č. 3.
Tabulka 10 - Věkové složení obyvatel zájmového území
Věkové složení obyvatel zájmového území
Celkem

0 – 14 let

15 – 64 let

65 a více

17 473

2 698

11 784

2 991

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Nejvíce osob nacházejících se v oblasti MAS Brdy je v produktivním věku. Necelých 68 % všech
obyvatel MAS. Tato skupina obyvatel se bude do budoucna stále rozšiřovat. Další početnou skupinou
jsou senioři. Na jejichž péči uvolňují obce značné finanční prostředky, nicméně do budoucna
je žádoucí rozšiřování zázemí pro seniory a zdokonalování poskytování seniorské péče. Skupina
těchto obyvatel je dle predikcí celorepublikového významu skupinou, jejíž řady se budou
v následujících letech značně rozšiřovat. Je to z důvodu, že rodičovství mladší generace ztratilo
prioritní postavení, lidé se zaměřují spíše na možnosti seberealizace a zvyšování ekonomického
a společenského statutu, dochází tak ke snižování počtu narozených dětí, zvyšování průměrného
věku rodiček a celkovému stárnutí obyvatelstva. Proces populačního stárnutí se promítá
též do postavení seniorů ve společnosti i do sféry soukromé, do mezigeneračních vztahů a vztahu
uvnitř rodiny.
Obrázek 3 - Složení obyvatel v rámci zájmového území MAS

Složení obyvatel na území MAS
65 a více let
17,1 %

0 - 14 let
15,4 %

14 - 64 let
67,5 %

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování
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Výše uvedený graf č. 3 o složení obyvatel MAS Brdy, zobrazuje složení obyvatel dle věku. Toto složení
obyvatel je dáno celorepublikovým trendem stárnutí obyvatelstva v reprodukčním chování obyvatel
ČR po roce 1990.
Průměrný věk obyvatel MAS Brdy je rovných 42 let. Nejnižší průměrný věk zaznamenává Suchodol
(37,0 let), nejvyšší naopak Malá Víska (47,2 let). Zajímavé je, že městyse Jince a Komárov nemají
nejnižší průměrný věk i přes to, že je zde vyšší koncentrace mladších lidí, více pracovních příležitostí
a vzdělávacích zařízení než jinde na území MAS.
Venkovské oblasti např. území MAS Brdy, jsou značněji ovlivněny slabší dynamikou vývoje ekonomiky
a zaměstnanosti, zvláště pak v malých obcích bude v budoucnu u starší generace problém chudoba.
Je nutné se tedy zaměřovat na starší generaci obyvatel a vyvíjet aktivity ke zvýšení jejich životního
a hmotného minima.
POHYB OBYVATELSTVA
Analýza vývoje struktury obyvatelstva také přinesla obraz o tom, jak počet obyvatel na území přibývá,
resp. ubývá. MAS Brdy má tu výhodu, že je z hlediska počtu obyvatel přírůstkovou oblastí. Natalita
převyšuje mortalitu, saldo migrace je také kladné.
Nicméně počet vystěhovaných obyvatel je poměrně významný. Každoročně se vystěhují 2 %
obyvatel. Nejvíce lidé odcházejí za prací do lépe dostupných lokalit.
Cílem MAS Brdy také bude zatraktivnit zájmové území tak, aby stávající obyvatelé nebyli nuceni
měnit své bydliště z důvodu špatné dostupnosti práce a dalších služeb.
Pohyb obyvatelstva uvádí následující tabulka č. 11.
Tabulka 11 - Pohyb obyvatelstva v zájmovém území MAS

Obec

Bohutín

Celkem
obyvatel k
1. 1. 2014

Pohyb obyvatelstva
Živě
Zemřelí
narození

Saldo
přírůstku
obyvatel

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Saldo
migrace

1 729

17

11

6

40

49

-9

Bratkovice

321

1

1

0

4

3

1

Čenkov

383

4

5

-1

3

4

-1

Drahlín

539

3

6

-3

14

15

-1

Drásov

400

6

6

0

8

2

6

Dubno

278

2

2

0

17

4

13

Felbabka

276

4

2

2

6

1

5

Hluboš

591

8

5

3

17

7

10

Hvozdec

255

2

1

1

5

7

-2

Chaloupky

500

6

3

3

16

10

6
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Jince

2 255

27

23

4

62

74

-12

Komárov

2 430

17

23

-6

52

56

-4

Křešín

111

1

0

1

2

3

-1

Láz

605

9

9

0

14

16

-2

475

4

6

-2

23

17

6

89

0

0

0

2

3

-1

1 264

15

14

1

39

30

9

278

6

2

4

6

4

2

1 094

8

5

3

35

25

10

Podluhy

646

7

9

-2

19

12

7

Rpety

479

2

5

-3

13

4

9

Sádek

225

1

4

-3

3

4

-1

358
450

10
3

5
3

5
0

10
11

12
6

-2
5

Zaječov

1 442

11

13

-2

21

25

-4

Celkem

17 473

174

163

11

442

393

49

Lhota u
Příbramě
Malá Víska
Obecnice
Ohrazenice
Podlesí

Suchodol
Trhové Dušníky

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Nejvíce obyvatel přirozeným procesem přibylo v obci Bohutín (6) a za pomoci migrace v obci Dubno
(13). Největší úbytky zaznamenaly městys Komárov (-6; přirozený proces), a městys Jince (-12;
působení migrace). Nicméně přírůstek obyvatel je v obou oblastech kladný, jak uvádí výše uvedená
tabulka č.11.
Důležitým hlediskem, které má významný vliv na kvalitu života obyvatel je výše zaměstnanosti, resp.
nezaměstnanosti. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé jsou pro území problémem, který je nutno řešit
jakoukoli pomocí nezaměstnaným – poradenstvím, zajišťováním rekvalifikačních kurzů, pomoc
psychologů a jiných poradců apod.
Každodenně pak kvůli zaměstnání „migruje“ mezi obcemi daného území 3 230 dospělých obyvatel,
což představuje přes 18 % obyvatelstva a 1 222 dětí (necelých 7 % obyvatel) do školních zařízení.
Součtem tedy každý den za svou hlavní činností putuje čtvrtina obyvatel.
VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA
Vzdělanostní struktura je počítána z celku obyvatel ve věku 15 a více let podle nejvyššího
ukončeného vzdělání. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo průměrně 7 % obyvatel území, největší
procentuální podíl jich je v Malé Vísce (10,1 %), nejméně pak v Zaječově (5,1 %).
Lidí nad 14 let s maximálním dosaženým vzděláním základním je průměrně na území 15 %, nejméně
v Malé Vísce (11,1 %), naopak nejvíce v Čenkově (20 %).
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Procentní podíly vzdělanostního složení obyvatel přináší níže uvedená tabulka č. 12 – Vzdělanostní
struktura zájmového území MAS.
Tabulka 12 - Vzdělanostní struktura zájmového území MAS

Nejvyšší ukončené vzdělání v %
Obec
ZŠ

SŠ bez
maturity

SŠ s
maturitou

nástavbové

VOŠ

VŠ

Bohutín

14,7

31,2

25,8

2,7

1,5

6,4

Bratkovice

11,7

33,1

19,5

2,3

1,6

8,4

Čenkov

20,0

33,6

22,5

1,5

1,2

6,2

Drahlín

17,0

33,1

24,7

2,4

1,3

5,8

Drásov

18,4

37,7

17,6

3,7

1,0

5,2

Dubno

13,8

32,2

25,4

3,3

0,0

7,6

Felbabka

15,3

26,3

30,6

1,6

1,2

6,3

Hluboš

12,4

33,5

26,0

1,3

1,8

7,9

Hvozdec

19,7

28,5

22,5

2,4

2,8

7,2

Chaloupky

11,8

30,7

26,0

3,1

0,6

8,3

Jince

15,0

28,9

23,8

2,4

1,4

9,1

Komárov

14,3

32,9

25,6

1,9

0,7

7,9

Křešín

17,0

34,8

23,2

3,6

0,9

7,1

Láz

12,0

32,5

26,7

2,4

2,3

6,6

Lhota u Příbramě

15,0

34,8

25,1

1,1

0,6

6,7

Malá Víska

11,1

33,3

24,2

1,0

2,0

10,1

Obecnice

16,9

35,4

23,3

1,4

1,0

5,6

Ohrazenice

16,9

29,7

24,1

0,7

0,3

9,3

Podlesí

13,0

31,7

24,8

2,0

1,2

8,4

Podluhy

15,0

36,5

23,1

2,2

1,1

5,2

Rpety

15,9

37,0

1,1

21,9

0,9

3,9

Sádek

15,4

36,7

24,4

2,7

0,9

6,3

Suchodol

15,2

29,8

21,9

1,8

1,5

7,0

Trhové Dušníky

14,0

35,0

25,6

1,2

1,7

6,4

Zaječov

18,0

36,3

22,5

1,8

0,9

5,1

Průměr MAS

15

33

23

3

1

7

Průměr ČR

15

28

23,2

2,4

1,1

10,7

Zdroj: data ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní zpracování, 2015

Pokud přihlédneme k výsledkům vzdělanostní struktury za celou ČR dle Sčítání lidí v roce 2011,
můžeme konstatovat, že se MAS Brdy výrazně neodchyluje od průměru České republiky. Větší
diferenciace je pouze v oblasti lidí se SŠ bez maturity a u vysokoškolsky vzdělaných osob. Jinak jsou
výsledky velmi uspokojivé – vzhledem k tomu, že se jedná o venkovský, dynamicky méně rozvinutý
region.
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Obrázek 4 - Vzdělanostní struktura zájmového území MAS

Vzdělanostní struktura MAS
nástavbové
3%

VOŠ
1%

SŠ s maturitou
23%

VŠ
7%

ZŠ
15%

SŠ bez maturity
33%

Zdroj: data ČSÚ – Sčítání lidu 2011, vlastní zpracování, 2015

Na území MAS je nejvíce osob se středním vzděláním bez maturity, následují lidé se středním
vzděláním s maturitou. Tyto dvě třídy dohromady činí 56 % obyvatel území, viz předchozí graf č. 4.
Na základě rozhovorů v území jsme zjistili, že kapacity zdejších mateřských a základních škol jsou
dostačující. Přesto, je v mnoha obcích problém s umisťováním malých dětí (do 3 let) do některých
zařízení, alespoň na část pracovního dne. Místní mateřské školy často nemají prostory či personál
pro práci s těmito malými dětmi a tak jejich rodiče mají ztížené podmínky, pokud chtějí pracovat
alespoň na částečný pracovní úvazek. Problém naopak může být se snižujícím se počtem zájemců,
nebo problém chybějících či zcela nevyhovujících odborných učeben a dílen.
Dále některé obce pociťují špatnou integrovanost obyvatel, zejména dětí ve školním věku. Byl u nich
také zaznamenán zvýšený výskyt kriminality. Proto je žádoucí, aby v rámci obce i školních zařízení
byly realizovány aktivity vedoucí k jejich sociální integraci do všech běžných struktur, napomoci může
také inkluzivní vzdělávání.
Na území je třeba podporovat zvyšování vzdělávání především žáků základních a středních škol
pro jejich konkurenceschopnost nejenom při dalším vzdělávání, ale i při následném uplatnění na trhu
práce. Dále obce vidí jako žádoucí investovat do oblasti celoživotního vzdělávání, které se zde
v současné době nerealizuje. Tento kontinuální proces získávání a rozvoje vědomostí by napomáhal
navýšení uplatnění osob na trhu práce, zároveň by osobám dlouhodobě nezaměstnaným či finančně
nedoceněným nabídl posílení intelektových schopností a praktických dovedností. Kurzy celoživotního
vzdělávání by mohly být úzce spojeny s kurzy rekvalifikačními.
NEZAMĚSTNANOST
Oblast MAS Brdy se v posledních letech pohybuje pod celorepublikovým procentem
nezaměstnanosti. Tento výsledek je velmi příznivý. Kladný je jak pokles nezaměstnanosti, tak i počet
všech nezaměstnaných v absolutním vyjádření – oproti roku 2013 ubylo v roce 2014 počet
nezaměstnaných o 49, i když procento nezaměstnanosti zůstalo nezměněné. MAS Brdy bude vyvíjet
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takové aktivity, aby klesající trend nezaměstnanosti byl zachován. Nicméně region sužuje přítomnost
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob, kteří se postupem času stávají nezaměstnatelnými.
Daná osoba si po jistou dobu nemůže v daném regionu nalézt jakoukoli práci a vyžaduje tedy zvýšené
intervence. Dlouhodobá nezaměstnanost je průvodním jevem kumulace další řady znevýhodnění
limitujících osoby v přístupu k zaměstnání.
Jedná se především o věkovou skupinu 50 a více. Tito lidé jsou také více náchylní k propouštění
ze stávajících zaměstnání z důvodu např. snížení jejich výkonnosti, vyšší nemocnosti a náchylnosti
k chorobám a s nimi spojenými pracovními omezeními, nižší míra či neochota zaměstnavatele dalšího
vzdělávání starších zaměstnanců.
Z rozhovorů se starosty vyplynulo, že na území existuje problém s nezaměstnaností postižených osob
(není jich mnoho, ale jejich nezaměstnanost je téměř 100%), které vyžadují asistenci druhých osob.
Takové osoby se na území nacházejí, ale ve většině případů nepracují, i když by mohli vykonávat
jednodušší práce jim psychicky i fyzicky uzpůsobené.
Obrázek 5 - Vývoj nezaměstnanosti v zájmovém území MAS

Vývoj nezaměstnanosti
8

Nezaměstnanost v %

7
ČR; 6,1

6
5

MAS; 4,5

4
3
2
1
0
2010

2011

2013

2014

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Obce se v míře nezaměstnanosti pohybují mezi 5 – 10 %. Nad tuto hranici v roce 2014 vykazovala
nezaměstnanost pouze obec Láz (10,8 %). Pod hranicí 5 % se nachází 5 obcí: Křešín (1,8 %), Komárov
(3,5 %), Ohrazenice (3,7 %), Zaječov (3,9 %) a Rpety (4,7 %).
Příznivý trend zaměstnanosti je možné přičíst několika vlivům, nicméně hlavním z nich je přítomnost
průmyslových zón na Příbramsku, kde rok od roku firmy zaměstnávají více a více pracovníků
a nabízejí větší pracovní možnosti a uplatnění v široké sféře odvětví.
Výkyv nezaměstnanosti v roce 2012 (za obce v roce 2012 nejsou data k dispozici) – 2013 je zapříčiněn
rozdílným výpočtem nezaměstnanosti – v této době ČSÚ zavedl novou metodiku výpočtu.
Strukturu nezaměstnaných na území MAS zobrazuje následující tabulka č. 13.
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Tabulka 13 - Zaměstnanostní struktura v zájmovém území MAS

Obec
Bohutín
Bratkovice
Čenkov
Drahlín
Drásov
Dubno
Felbabka
Hluboš
Hvozdec
Chaloupky
Jince
Komárov
Křešín
Láz
Lhota u Příbramě
Malá Víska
Obecnice
Ohrazenice
Podlesí
Podluhy
Rpety
Sádek
Suchodol
Trhové Dušníky
Zaječov
Celkem

Celkem
obyvatel

Uchazeči
O zaměstnání
celkem

1 729
321
383
539
400
278
276
591
255
500
2 255
2 430
111
605
475
89
1 264
278
1 094
646
479
225
358
450
1 442
17 473

102
14
24
21
27
13
10
31
10
21
118
58
2
40
24
4
73
9
61
21
16
12
13
27
37
789

OZP

Do 18 let

Absolventů

12
2
4
6
2
0
1
1
1
2
13
8
0
6
2
1
9
1
5
1
0
1
2
7
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
1
1
2
0
0
4
4
0
5
3
0
1
1
2
3
0
1
2
1
0

89

2

37

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Nejvyšší počet nezaměstnaných eviduje městys Jince spolu s obcí Bohutín. Obě obce mají také
nejvyšší počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (podíl OZP na počtu nezaměstnaných
osob v obci celkem – Jince 11 %, Bohutín 12 %). V městysi se také nachází 2 nezaměstnané osoby
ve věku do 18 let. Nejvíce nezaměstnaných absolventů je zapsáno v obci Bohutín a Láz.
Řešit nezaměstnanost postižených chtějí starostové několika obcí podporou či spoluzakládáním firem
sociálního podnikání. Buď chtějí takové projekty podporovat informacemi, zkušenostmi, propagací
či mají nevyužitý prostor, který by za symbolickou cenu převedli na realizátora sociálně
podnikatelského záměru.
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Ekonomická struktura regionu
Vzhledem k rozšiřování stávajících průmyslových zón je v zájmovém území podporován vznik nových
pracovních míst a příležitostí pro podnikatele. Tento stav se nicméně liší v zázemí jednotlivých ORP.
Zatímco u ORP Hořovice, kde je právě napojení na průmyslovou zónu Žebrák, si starostové nemohou
na nezaměstnanost stěžovat, opačně je tomu v oblasti ORP Příbram.
V zájmovém území MAS bylo provedeno podrobné šetření drobných i větších podnikatelských
subjektů. Pro kontrolu aktuálně podnikajících subjektů byl vytvořen strukturovaný dotazník, který
podal obraz o stávajícím podnikání na území MAS Brdy. Tyto dotazníky byly předkládány starostům
obcí MAS na jejím pracovním jednání dne 26. 03. 2015. Cílem dotazníku by zjistit, kteří podnikatelé
na území MAS jsou aktivně podnikající. Na základě získaných dat bylo zjištěno, že nejvíce podnikatelů
je v obci Dubno, Hluboš a Obecnice, nejméně jich je převážně v malých obcích a vesničkách s nízkým
počtem obyvatel, kam spadá například Felbabka či Podlesí.
Obrázek 6 - Složení hospodářských činností v zájmovém území MAS

Společnosti podle druhu podnikání
Ostatní právní
formy
7%

Státní
organizace
0%

Akciové
společnosti
0%

Obchodní
společnosti
5%
Družstevní
organizace
0%

Svobodná
povolání
9%

Podnikatelé
79%

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Největší podíl právních forem jsou živnostníci podnikající na základě živnostenského listu, druhý
největší podíl zaujímají společnosti s ručením omezeným. Značný podíl tvoří také svobodná povolání
(tvořená samozřejmě také osobami se živnostenskými listy), jak zobrazuje výše uvedený graf č. 6.
Dále uvádíme graf č. 7, který znázorňuje strukturu podnikatelských odvětví.
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Obrázek 7 - Struktura podnikatelských odvětví v zájmovém území

Struktura podnikatelských odvětví
901

557

509
403
299

174

127

168

117

86

108

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování, 2015

Nejvíce podnikatelských subjektů se realizuje v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, druhou nejvíce
zastoupenou skupinou jsou subjekty zpracovatelského průmyslu, následují aktéři stavebnictví.
Přestože je MAS Brdy venkovským regionem s velkým množstvím lesů, je možné si povšimnout,
že podnikatelů oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství je pouze 174 subjektů. O tyto pak MAS bude
náležitě pečovat, aby byla zachována jejich existence, konkurenceschopnost a jejich zájem starat
se, obnovovat a zachovávat krajinný ráz zdejší partie. Kopcovitý terén a přítomnost mnoha lesů
je jedním z důvodů, proč je na daném území velmi málo samostatně hospodařících zemědělců.
Rozdělení podnikatelů dle jejich velikosti přináší níže uvedený graf č. 8 – Velikost podnikatelských
subjektů v zájmovém území MAS.
Rozvoj ostatního podnikání je na území velmi negativně ovlivněn nedostatečným technickým
zázemím – zejména špatná dostupnost vysokorychlostního internetu, slabší vybavenost v oblasti ICT,
špatný stav dopravní technické infrastruktury apod. Dalším negativem pro podporu rozvoje,
modernizace a inovací v podnikání jsou nedostatečné finanční prostředky zejména drobných
podnikatelů – jedná se o OSVČ, kteří podnikají ještě ke svému stálému zaměstnání, protože
na rozjezd pouze své podnikatelské činnosti nemají dostatečně schopné vybavení a finance.
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Obrázek 8 - Velikost podnikatelských subjektů v zájmovém území MAS Brdy

Velikost podnikatelských subjektů
Střední podniky
Malé podniky
3%

0%
Velké podniky
0%
Mikropodniky
14%

Počet subjektů
bez
zaměstnanců
83%

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování, 2015

Na území se realizuje 79 % podnikatelů z celkového počtu podnikajících subjektů, přímou úměrou
pak 83 % ze všech subjektů jsou podnikatelé bez zaměstnanců, podnikající jako OSVČ. Malých
podniků jsou pouhá 3 % procenta.
Při setkávání s podnikateli často uvádí problém v nedostatku podpůrných možností při získávání
dotací – málo zkušených lidí, drahé služby, neznalost obyvatelstva apod. Dalším problémem je špatná
přístupnost k úvěrům především u osob samostatně podnikajících či začínajících. Zavedeným
podnikatelům na území také chybějí peníze na obnovu technologií a technických zařízení, pro
zavedení ekologičtějších metod. Největším problémem je však ve většině případů nedostatečný
minimální počet obyvatel pro poskytování služeb.
Jmenný seznam zemědělských subjektů naleznete v přílohové části SCLLD.
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Neziskový sektor
Na území MAS Brdy se nachází několik společností, spolků a sdružení, které významným způsobem
obohacují život místních obyvatel a přispívají k podpoře určitých specifických oblastí. Neziskové
organizace se realizují v mnoha směrech, především sport, kultura a aktivní život v obci, práce
se skupinou znevýhodněných obyvatel, kynologie aj. Tyto organizace se významným způsobem
podílejí na tvorbě volnočasových aktivit, jak pro děti a mládež, tak pro rodiče či seniory. Dochází
tak ke sbližování obyvatel, kulturnímu rozvoji obcí.
Jak je možné vidět na následujícím grafu č. 9 – Zájmová činnost neziskových organizací, nejvíce
neziskových organizací na území se zabývá sportem – jak přímo sportovními aktivitami,
tak i provozováním sportovních areálů a hřišť (nejvíce SDH). Dále jsou organizace nejvíce zaměřeny
na život v obci, činnosti sbližující občany, opravu místně významných objektů (Občanské sdružení
ZDĚNÁ v obci Zaječov), údržbu společných prostor, organizaci kulturních a společenských akcí.
Obrázek 9 - Zájmová činnost neziskových organizací v zájmovém území

Zájmová činnost neziskových organizací
26

13

11
3

2

2

1

1

1

3

1

2

1

Zdroj: data Ares, vlastní zpracování, 2015

Jmenný seznam neziskových organizací naleznete v přílohové části SCLLD.
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Technická infrastruktura
Pod pojmem technická infrastruktura si lze představit vše, co souvisí s technickou obsluhou území.
Tuto obsluhu zabezpečují dílčí energetické, informační nebo další specifické systémy, jejich součástí
jsou v základním uspořádání zdroje, rozvody, odběrná, nebo účastnická zařízení, spotřebiče a další
specifická zařízení, jimi se většinou mění parametry dodávaných médií, nebo signálů. Jednotlivé prvky
technické infrastruktury významně zasahují do života celé společnosti tím, že ovlivňují životní
prostředí, vytvářejí limity v podobě různých ochranných, bezpečnostních a hygienických pásem,
ale na druhé straně také vytvářejí podmínky pro fungování všech ostatních systémů ve společnosti.
Mezi základní technickou infrastrukturu patří vodní infrastruktura, soustava kanalizace, připojení
na plynovod, způsob vytápění, zásobování elektrickou energií, komunikační infrastruktura, ochrana
proti povodním či přítomnost čističky odpadních vod.
Vybavenost obcí prvky technické infrastruktury se stále zlepšuje, i když pořád nejsou všechny obce
a především jejich místní části napojeny na veškeré inženýrské sítě, což výrazně snižuje jejich
atraktivitu.
Pokrytí mobilním signálem je vcelku dostatečné. Všichni tři hlavní operátoři pokrývají většinu území
regionu. Se slabším signálem a nízkou rychlostí internetového připojení se mohou potýkat obce
stíněné vysokými kopci Brd. Řešením by bylo umístit zde zesilovače či další přijímače mobilního
signálu, nicméně investice na takového aktivity by byly velmi finančně náročné a vzhledem ke svojí
povaze i s nízkou finanční návratností.
Stav a přítomnost jednotlivé technické vybavenosti přináší následující tabulka č. 14.
Tabulka 14 - Technická vybavenost zájmového území
Technická vybavenost

ANO

NE

Veřejný vodovod

19

6

Kanalizace

19

6

ČOV

17

8

Plynofikace

9

16

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Pouze obec Rpety nemá ani jednu technickou vybavenost ze 4 výše uvedených. V ostatních obcích
je alespoň 1 tato technikálie – Láz mají pouze veřejný vodovod, obec Felbabka má pouze plynofikaci.
Většina obcí, která nemá vybudovanou kanalizaci, má alespoň svod dešťové vody. Zástupci obcí
si velmi často stěžují na neuspokojivý stav této infrastruktury na svém území, nicméně nenacházejí
již mnoho let volné a dostačující finanční prostředky na její vybudování či renovaci.
Jmenný seznam obcí a jejich konkrétní občanskou vybavenost naleznete v přílohové části SCLLD.
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VEŘEJNÝ VODOVOD
Obyvatelé 6 obcí (Felbabka, Křešín, Ohrazenice, Rpety, Sádek, Suchodol) se musí individuálně
postarat sami o zásobování pitnou vodou ze studní apod. V ostatních obcích je přítomen veřejný
vodovod. Vodohospodářské služby (včetně kanalizačních služeb) v obcích většinou zajišťuje
společnost Veolia.
KANALIZAČNÍ SÍŤ
Kanalizační síť s odpadní vodou čištěnou přes ČOV je přítomna v 16 obcích. Většinou jsou
odkanalizovány pouze centrální části obcí.
Přístupy k výstavbě kanalizační sítě a otázka řešení odpadních vod v neodkanalizovaných obcích jsou
velmi zdrženlivé. Některé obce výstavbu kanalizace z hlediska přílišné finanční náročnosti vylučují,
případně časově neustále odsouvají. V oblastech bez kanalizace odtékají odpadní vody
po individuálním předčištění v septicích do vod povrchových nebo jsou akumulovány
v bezodtokových jímkách.
PLYNOFIKACE
Na plyn je napojeno 22 obcí, z toho např. oba městyse – Jince, Komárov. Ostatní obce mají
do budoucna zájem o plynofikaci, nicméně opět je překážkou finanční stránka jejího zavedení.
Mnohdy se také stává, že i přesto, že je v obci plyn zavedený, používají její občané k topení tuhá
paliva.
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Doprava
Rozvoj dopravní sítě na území MAS Brdy byl v minulých letech v některých ohledech zanedbáván.
Důvodem je značná sídelní roztříštěnost jednotlivých obcí, množství malých venkovských osad.
Opravy komunikací se tak více soustřeďovaly do střediskových obcí. Některé dopravní úseky jsou
tak ve velmi špatném a dlouho nevyhovujícím stavu. Potřeba kvalitních komunikací je dána také
faktem, že čtvrtina obyvatel území každý den dojíždí – ať už do školy či do zaměstnání. Tito lidé
potřebují spolehlivé spoje veřejné dopravy, ale i kvalitní komunikace, pro rychlý a snadný každodenní
přesun.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Na území je také mnoho komunikací III. třídy, které jsou tzv. slepé – končící směrem do bývalého
Vojenského újezdu Brdy a tedy jejich značná část je využívána pouze pro konečnou obec. V mnoha
obcích je sídelní infrastruktura rozmístěna podél či v blízkosti místní „dopravní tepny“, proto
je při pohybu v okolí těchto komunikací silně ohroženo zdraví místních obyvatel, především lidí
se sníženou (osoby se zdravotním postižením, důchodci) či naopak zvýšenou (děti, mládež)
pohyblivostí a aktivitou.
Tabulka 15 - Seznam dopravních komunikací vedoucích skrz zájmové území
Komunikace
I.

třídy

II.

třídy

117 (Komárov)

I/18 (Bohutín,
Dubno)

II/115 (Jince)

II/118 (Čenkov, Hluboš,
Jince, Trhové Dušníky)

III.

třidy a místní

11716 – Zaječov

03012 – Ohrazenice

11714 – Chaloupky, Malá Víska

1187 – Bratkovice

1147 – Hvozdec

1185 – Drahlín, Sádek

1148 – Podluhy

11810 – Lhota u Příbramě

1149 – Felbabka

11417 – Suchodol

11410 – Rpety

11811 – Obecnice

1149a – Křešín

1188 – Podlesí
0181 - Láz

Zdroj: data geoportal.jsdi.cz k 1. 1. 2015, vlastní zpracování

Výše znázorněná tabulka č. 15 vykazuje seznam a kategorizaci komunikací procházejících územím
MAS Brdy.
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Následně uvedený obrázek č. 10 pak tyto komunikace zobrazuje v mapovém provedení.
Obrázek 10 - Mapa silniční a dálniční sítě v zájmovém území MAS Brdy

Zdroj: ŘSD ČR, 2015

Velkým nedostatkem některých komunikací v centrech obcí je neexistence přechodů, chodníků
či osvětlení pro bezpečný pohyb obyvatel. V některých případech je komunikace III. třídy místem,
které spojuje danou obec se sociální (pošta, obchod, školská zařízení) a zdravotní infrastrukturou
ve vedlejší obci. Občanům tedy nezbývá nic jiného, pokud se chtějí bezpečně za těmito službami
přepravit, využít svého dopravního prostředku či se spolehnout na místní veřejnou dopravu. Ovšem
tyto způsoby dopravy, především vlastní osobní přeprava, nejsou v souladu s ekologickými přístupy
a chováním obyvatel.
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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Pouze 4 obce – Bratkovice, Čenkov, Jince a Trhové Dušníky – mají k dispozici i železniční dopravní síť,
jedná se o Trať č. 200 Zdice – Protivín. Obyvatelé ostatních obcí jsou tak výrazně omezeni ve výběru
přepravního prostředku.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Všechny obce jsou napojeny na trasy autobusové dopravy, s pravidelnými svozy. Nicméně 4 obce
jsou o víkendu bez dopravní obsluhy (tyto obce nemají ani možnost železniční dopravy) – Hvozdec,
Chaloupky, Malá Víska, Podluhy. Ne všude je také propracovaný časový harmonogram autobusové
dopravy, tím pádem je zde horší návaznost na směnný provoz zaměstnanců. Autobusovou dopravu
zajišťuje nejčastěji společnost Veolia Transport.
CYKLOSTEZKY
Území je protkané cyklotrasou č. 302 Dolní Líšnice – Hořovice, která na své cestě protíná obce:
Bohutín, Podlesí, Lhota u Příbramě, Obecnice, Bratkovice, Čenkov, Jince, Křešín, Felbabka, Rpety.
Dalšími cyklotrasami jsou trasy č. 8190 Bohutín – Rožmitál pod Třemšínem (tato cesta probíhá
obcemi Bohutín a Láz), č. 0006 Zbiroh – Rpety (Komárov, Hvozdec, Podluhy, Rpety). Na obrázku č. 11
níže jsou vyznačeny pouze cyklotrasy místního významu, nikoliv dálkové cyklotrasy apod.
Obrázek 11 - Cyklotrasy na území MAS Brdy

Zdroj: mapový podklad www.rozmitalptr.cz, vlastní zpracování, 2015
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Školství
Rozsah, kvalita i dostupnost předškolního vzdělávání je důležitá pro rozvíjení dovedností dětí
a utváření vztahu k dalšímu vzdělávání. V současné době je diskutována problematika začleňování
dětí se zdravotním postižením nebo sociálním hendikepem již v předškolním věku.
MAS Brdy je v jednotlivých oblastech dostatečně vybavena množstvím zařízení pro předškolní
a základní vzdělávání. Potřebné počty žáků jsou naplňovány, u některých MŠ dochází i k přetlaku
zájemců. Na druhou stranu je zde ale nedostatečný počet zařízení pro střední a vyšší vzdělávání. Tyto
činnosti musejí zařizovat města a obce s lepším přístupem ke službám a ve výhodnějších spádových
oblastech – např. Příbram, Beroun. Dalším úskalím je nedostatečná vybavenost některých škol
moderními technologiemi a výukovými pomůckami, které přispívají ke kvalitnímu rozvoji dětí a žáků.
Tabulka č. 16 zobrazuje typ a počet školských zařízení. Jmenný seznam MŠ a ZŠ viz přílohová část.
Tabulka 16 – Počet/typ školských zařízení působících v zájmovém území MAS
Typ školního zařízení

Počet na území MAS Brdy

MŠ

13

ZŠ

7

Gymnázium

0

SOŠ a SOU

2

Celkem

22

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Mimo svou obec každý den školního roku vyjíždí 1 222 dětí do školy. Jedná se o skoro 7 % obyvatel,
kteří každý den migrují mezi obcemi. Pro jejich spokojené a časově spolehlivé dopravování je důležitá
propracovaná síť autobusové i železniční dopravy a kvalitní místní komunikace.
Kapacita mateřských škol bude dle starostů obcí v některých případech potřeba navýšit,
ale na většině míst jsou kapacity dostačující.
Základní školy jsou na území vždy devítileté a také se v blízké době nepočítá s navyšováním kapacit
těchto zařízení. Pouze je nutné budovy a přilehlé areály škol postupně rekonstruovat. Zázemí
a výukové vybavení pro děti a žáky je na některých místech již nedostačující a nesplňuje podmínku,
že má děti konkurenceschopně vzdělávat.
V případě středních odborných škol je spíše nutná spolupráce se základními školami, pro zajištění více
uchazečů o studium a podněcování řemeslné zručnosti u dětí.
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Půda a její obhospodařování
Zájmové území leží jižně od hlavního města Prahy. V pravěku a raném středověku pokrývaly tato
místa poměrně nepřístupné lesy. Klimatické poměry nebyly příliš příznivé, i dnes patří vyšší polohy
k chladnějším oblastem. Osídlování postupovalo nejprve tam, kde byly vhodnější přírodní podmínky.
V rámci Středočeského kraje lze region zařadit do vrchoviny, na rozdíl od severu a východu kraje.
Region patří z hlediska přírodních podmínek pro zemědělskou výrobu k relativně méně významným
územím České republiky. Oblast brdského pohoří je tvořena nerostným bohatstvím a surovinami,
které vznikaly po dobu více než půl miliardy let.
V kopcovitém terénu není mnoho soukromě hospodařících zemědělců, jen několik zemědělských
družstev, a přesto je zemědělsky využívaná půda a orná půda jednou z nejčastějšího využití krajiny.
Zdejší zemědělští a lesní hospodáři často na různých jednáních MAS zmiňují potřebu nového,
moderního a ekologicky šetrného zařízení, strojů a techniky. Především těm, kteří obhospodařují
velké množství půdy, často nezbývají finanční prostředky na nové vybavení. Navíc přítomností
zastaralé techniky dochází ke snižování jejich konkurenceschopnosti v rámci evropského prostoru.
Problémem také je vysoká fragmentace krajiny.
MAS je v tomto ohledu velmi důležitým aktérem rozvoje regionu, na základě Strategie CLLD je, resp.
bude možné realizovat projekty, které pomáhají řešit specifické problémy dané lokality s vyšší
hospodárností a lepším zacílením, než programy centrálně řízené.
Navíc v porovnání s ostatními evropskými zemědělci je v českém zemědělství nižší podíl strojového
vybavení na jednotku půdy, což je dáno také nižší kapitálovou vybaveností a mírou čistých investic.
S nízkou konkurenceschopností a investicemi do inovativních projektů se potýkají zejména mladí
začínající zemědělci a také ti, kteří hospodaří v méně příznivých oblastech. Nepříznivým faktorem
je zvláště nepříznivá (vysoká) věkové struktura těchto podnikatelů. Navíc mnozí zemědělci neúspěch
v podnikání řeší snižováním či zbavováním se produkce některých komodit.
Na stejné bázi pak funguje i lesní hospodaření. Z nízkého finančního zajištění plyne nedostatečná
technická a technologická vybavenost, načež navazuje vysoká absence odpovídajících dopravních
lesních cest. Významným trendem diverzifikace zemědělských podniků je rozvoj agroturistických
služeb a tvorba biopotravin. Příležitostí je také možnost podnikání v oblasti ubytovacího,
stravovacího a sportovního zařízení. Z výsledků místního šetření a projednávání a dále rozhodnutí
programového výboru, nebyla identifikována potřeba koncentrovat finanční prostředky
do potravinářského průmyslu. Oblast MAS Brdy není klasická zemědělská oblast, i přesto, že většina
půdy je pro zemědělství určena. Největším hospodařícím podnikem v této oblasti je ZD Bohutín, které
se zabývá pouze zemědělskou produkcí, nikoli pak zpracováním potravin. Důvodem nízké zemědělské
produkce je také přítomnost brdské vrchoviny, jejíž součástí je nemalý počet různých kopců, skal,
hlubokých lesů.
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Následující obrázek č. 12 referuje o využívání krajiny a půdy v zájmovém území v procentuálním
podílu.
Obrázek 12 - Land use krajiny zájmového území MAS

Land use území
orná
23%

zemědělská
37%

TTP
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zastavěná plocha
2%
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1%
Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

Důležitým hodnotícím kritériem únosnosti využívání krajiny je koeficient ekologické stability, který
vyjadřuje podíl ekologicky příznivých a stabilních ploch na plochách, které zatěžují životní prostředí.
Zájmové území je v tomto ohledu souhrou několika protikladů. Na straně jedné se nacházejí území
intenzivně využívaná, zejména zemědělskou velkovýrobou, u kterých je oslabena autoregulační
funkce v ekosystémech, čímž je způsobena značná ekologická labilita, na straně druhé je zde značný
počet ploch, které jsou přírodní a přírodě blízké s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur
a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Poškozenými územími jsou oblasti obcí: Bratkovice,
Drahlín, Drásov, Dubno, Křešín, Lhota u Příbramě, Obecnice, Podluhy, Rpety, Sádek, Suchodol
a Zaječov (jedná se také o těžebně bohaté a příznivé oblasti). Přírodě blízkou krajinu tvoří obce:
Čenkov, Felbabka, Hluboš, Hvozdec, Jince, Malá Víska a Podlesí.
Nicméně v průměru je hodnota koeficientu ekologické stability pro celé území = 2, jedná se tedy
o vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými
přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů.
Konkrétní land-use obcí naleznete v přílohové části SCLLD.
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Životní prostředí
Prostory vojenských újezdů všeobecně jsou významné z hlediska stavu přírody a krajiny – jedná
se o nejzachovalejší území, která lze považovat za velkoplošná chráněná území s malými zásahy
člověka, protože omezený vstup brání trvalému civilizačnímu tlaku. Oblast mimo vojenský újezd
je ale vesměs negativně ovlivněna regionálními zdroji průmyslové výroby a těžbou nerostných
surovin.
OVZDUŠÍ
Ochranu ovzduší řeší krajský úřad Středočeského kraje. Ve své analýze porovnává kvalitu ovzduší
a množství vypouštěných látek v rámci kraje. Oblast MAS Brdy nespadá do území s překročením
imisních limitů, ani do pole vyšší roční koncentrace PM10 (polétavý prach), v přítomnosti dusíku (NO2)
vykazuje velmi příznivé hodnoty, nízkých hodnot také dosahuje roční koncentrace benzopyrenu (silně
karcinogenní a mutagenní uhlovodík je složkou uhelného dehtu z výfukových plynů, vzniká také
při spalování organických materiálů).
VODA A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V zájmovém území se nachází celkem 233 ha vodních ploch. Tyto plochy jsou tvořeny řekou Litavkou,
mnoha potoky a potůčky, nevelkým počtem rybníků a nádrží.
Protipovodňová opatření většího rozsahu byla realizována pouze v městysy Jince (Protipovodňová
opatření k ochraně ČOV Jince) a obci Zaječov (Opevnění koryta u ZŠ, poldr Kvaň). V obcích hrozí také
ohrožení bleskovou povodní mimo tok – v obcích Sádek, Hluboš, Jince, Zaječov, Komárov, Trhové
Dušníky. Vylitím vody z koryta řeky jsou ohroženy rodinné domy a ostatní stavby v obcích – Bohutín,
Bratkovice, Čenkov, Hluboš, Jince – povodí Litavky.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Produkce odpadů se každoročně stále zvyšuje. Základní podmínky odpadového hospodářství udává
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje, dále na něj navazují jednotlivé obce svými
vyhláškami a konkrétními řešeními podle jejich potřeb. Většina obcí pravidelně pořádá sběr a odvoz
železného odpadu, mají kontejnery na komunální odpad, většinou na několika místech obce zřizují
kontejnery na tříděný odpad i bioodpad. Obce se v této problematice hodně snaží držet krok s dobou,
protože obec bez odpadků s ekologickým tříděním je vizitkou moderní, čisté a pro život příjemné
obce.
Skládka komunálních, nebezpečných a jiných odpadů, ani spalovna odpadu se na území MAS
nevyskytuje.

- 31 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Regionálním dokumentem chránícím přírodu je Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského
kraje v letech 2006 – 2016. Cílem koncepce je ochrana přírody a krajiny, zachování a zlepšení stavu
přírody a krajiny v kraji.
Na území MAS se rozkládá Brdská vrchovina, která patří do přírodních lesních oblastí. V okolí Malého
Drahlína nalezneme sezónně záplavová území a mokré louky, patřící mezi antropogenně podmíněné
mokřady. Protéká zde řeka Litavka, významný je také Obecnický potok. Významnými krajinnými prvky
v této oblasti jsou remízky s lesními dřevinami v oblasti Vitinka – Kvaň u obce Zaječov a Suchdolský
rybník, který je ohrožen eutrofizací. Ptačí oblast NATURA 2000 se na území MAS Brdy nenachází.
V Brdském bioregionu by měl být chráněn krajinný ráz z důvodu dominance lesů, převážně smrkové
monokultury, přítomnosti kambria, pískovců, křemence, různorodých skalních stupňů a kamýků
s otevřenými balvanitými drolinami na úpatí kopců, jež vytvářejí jedinečnost zdejší krajiny.
Území MAS Brdy je zahrnuto v seznamu obcí, jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky
z mimořádných událostí, způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. ORP Příbram
může být postiženo suchem, orkány a větrnými smrštěmi, sněhovými srážkami, masivními námrazami
a haváriemi nebezpečných látek. OPR Hořovice zahrnuto není.
Významnými pečovateli, resp. manažery krajiny, jsou zemědělsky hospodařící lidé a subjekty.
V současné době tedy nezastávají pouze roli producentů, ale i roli tvůrců a ochránců krajiny jako
takové. Je velmi důležité v regionu vyvíjet takové podmínky, které budou tuto jejich roli neustále
podporovat a rozvíjet. Místní zemědělci si často stěžují na zastaralé vybavení a technologie, které
je buď finančně velmi zatěžují, nebo jim znemožňují kvalitnější a konkurenceschopnější produkci
(informace vychází z rozhovorů z místními zemědělci).
CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
V oblasti působnosti MAS Brdy vznikla k 1. lednu 2016 CHKO Brdy. Obce byly jednohlasně
pro vyhlášení CHKO Brdy a pro ochranu zachovalé krajiny. Uvedení Brdské oblasti jako CHKO podpoří
propagaci regionu, ocenění kvality přírodních, kulturních a historických hodnot území. Vyhlášení
CHKO znamená také šanci obcí na lepší ekonomickou prosperitu území – lepší možnost získání
finančních prostředků potřebných k zachování přírodního a krajinného prostředí a kompenzace
za případná omezení. Obcím může přinést lepší přístup k dotacím jak z národních, tak z evropských
zdrojů na podporu výstavby ČOV, účelnějšího hospodaření s odpady, zlepšení turistické infrastruktury
apod.
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Obrázek 13 - Návrh umístění CHKO Brdy

Zdroj: http://www.brdy-respublica.estranky.cz/, 2015
Obrázek 14 - Návrh na umístnění CHKO Brdy

Zdroj: http://www.brdy-respublica.estranky.cz/, 2015

Dva předešlé obrázky č. 13 a 14 ukazují návrh umístění CHKO Brdy.
Celá oblast středních Brd je také evidována jako Chráněná oblast přirozené akumulace vod –
CHOPAV. Tato oblast se rozkládá na 447,33 ha plochy Brd. Na daném území je evidováno téměř 200
pramenů.
Dále se na území nacházejí Zvláště chráněná území – Vinice, Na horách a oblasti NATURA 2000 –
Svatá Dobrotivá, Hrachoviště, Ohrazenický potok, Obecnický potok, Octárna, Malý Drahlín.
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Život v obcích – sociální oblast, služby, kultura
Obce jsou z hlediska kulturního vybavení zásobeny většinou pouze nejzákladnějšími kulturními
možnostmi – tj. veřejná knihovna, kulturní a společenské zařízení v různých podobách, hřbitov.
Ostatní kulturní zařízení se nacházejí pouze v některých větších obcích – kino, galerie, muzeum apod.
ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zdravotní péče a občanská vybavenost je v obcích MAS Brdy na úrovni odpovídající potřebám
místních obyvatel a hlavně možnostem obcí. Ordinace lékařů fungují ve větších obcích, část služeb
poskytují zdravotní střediska. Zdravotní péče je nejvíce dostupná v městysích Jince a Komárov.
V oblasti poskytování sociálních služeb je důležité věnovat pozornost měnící se věkové struktuře,
a to celkovému stárnutí populace. Šance dožít se vysokého věku s sebou nese zvýšenou potřebu péče
druhé osoby, proto je nutné zajistit dostupné a kvalitní sociální služby pro seniory. Mnohdy
nedostatečné kapacity jsou v zařízeních sociálních služeb – Domovy důchodců, Domovy
s pečovatelskou službou (pouze Jince) apod. Tyto služby zajišťují především obce a města: Hořovice,
Příbram, Beroun, Dobříš, Mníšek pod Brdy, aj. Na území MAS jsou kapacity nedostatečné či s velkým
omezením (krátká pracovní doba, otevření ordinace jenom některé dny v týdnu, apod.).
Dále uvedená tabulka č. 17 vykazuje počet a typy zařízení se zdravotním a pečovatelským zařízením
na území MAS Brdy.
Tabulka 17 – Typ a počet zařízení se zdravotním a pečovatelským zaměřením
Zařízení

Počet zařízení na území

Nemocnice

0

Zdravotnická zařízení, lékaři

16

Azylový dům

0

Dům s pečovatelskou službou

3

Domov pro seniory

0

Celkem

19

Zdroj: data risy.cz, vlastní zpracování, 2015

Dostupnost sociálních služeb zajišťují v rámci působnosti veřejné správy v sociálních službách obce
a kraje. Samotné poskytování sociálních služeb zajišťují převážně obce, nestátní neziskové organizace
a církevní organizace. Obyvatelé využívají i služby z okolních regionů – Hořovice, Příbram. Do těchto
míst se musejí občané dopravovat buď prostředky veřejné dopravy, nebo po vlastní ose. Problém
mají např. zaměstnaní rodiče či samoživitelé.
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BYDLENÍ
Území je převážně venkovskou oblastí, tudíž převládá bydlení v rodinných domech. Venkovský ráz byl
v minulosti v některých obcích narušován výstavbou panelových domů, nicméně tyto stavby řešily
a do dnes řeší problém bydlení mnoha obyvatel. I když dnes začíná být trendem stavět rodinné domy
na okrajích méně osídlených obcí, kde mají obyvatelé soukromý, klid a blízko k přírodě. Tyto domy
jsou stavěny na náklady majitelů, nikoliv na náklady obcí jako obecní byty, domy apod.
Na území MAS je postaveno celkem 4 460 domů a 6 168 bytů, z toho jich 12,22 % bylo postaveno
před rokem 1919, mnohdy se tak jedná o velmi zastaralé a těžko opravitelné objekty. Dokonce
99,58 % domů a bytů je napojeno na vodovod, kanalizace je užívána v 69,37 % obydlí a na plynofikaci
je napojeno pouze 23,95 % bytových staveb.
SPOLKOVÁ ČINNOST
Nejčastějším spolkem jsou hasičská sdružení, která působí ve všech obcích, krom dvou. Zejména
v nejmenších obcích jsou často iniciátorem společenského života v obci. Spolu s plánovaným
zrušením Vojenského újezdu Brdy vyvstane další potřeba hasičských sborů na více moderního
vybavení, které jim zajistí připravenost k nutným zásahům vně bývalého újezdu. Zde je vzhledem
k množství lesů důležitá dojezdová vzdálenost těchto jednotek IZS.
Kromě toho SDH relativně často v obcích realizují i nejrůznější sportovní sdružení či kluby, např.
chovatelské.
Tyto spolky často nemají stálé a funkční zázemí, jejich existence je tak ohrožena a závisí pouze
na velké solidaritě a dobrovolnosti aktivních členů. Pomocí by bylo vybudování či zrekonstruování
objektu, který by tyto spolky (např. více spolků dohromady) mohly periodicky využívat pro svá
setkávání a malé klubové akce.
BEZPEČNOST, KRIMINALITA
Bezpečnost obyvatelstva je poměrně subjektivní pojem, každý se může cítit jinak bezpečně ve stejné
situaci. Při rozhovorech se zástupci obcí vyplynulo, že bezpečnost v obcích je uspokojivá, jenom
v některých případech mají obce problém s dospívajícími dětmi, které se často zapisují do historie
obce jako nenapravitelní vandalové. Pro tyto výrostky by bylo dobré vybudovat např. nízkoprahové
kluby či komunitní centra, s možností se v místě setkávat, realizovat různé aktivity, které
by předcházeli negativnímu jednání a smýšlení mládeže. Dalším možným řešením je jejich zvýšená
integrace do území, podpora této integrace jak ze strany obce, tak ze strany školských zařízení,
napomoci může i např. inkluzivní vzdělávání.
Zásadní problém bezpečnosti starostové obcí vidí především v pohybu svých obyvatel na či u zdejších
komunikací. Některé obce nedisponují chodníky či dostatečně širokou krajnicí, aby byl zajištěn
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bezpečný pohyb okolo vozovky. Běžné cesty do školy, práce či obchodu se tak stávají nebezpečnými
ze zdravotního hlediska.
KULTURNÍ ŽIVOT V OBCÍCH
Výčet některých pravidelných akcí pořádajících se v průběhu roku na území MAS Brdy:
-

Bohutínský masopust,

-

Čenkovský betlém ze slámy,

-

Májové slavnosti ve Hvozdci,

-

Memoriál Adolfa Jandy – Chaloupky,

-

Jinecké slavnosti – Slavnosti dětem,

-

Bečánovský nuget (závod lidských spřežení se saněmi) – Obecnice,

-

Příbramský huntík – festival v Podlesí,

-

a mnoho dalších dětských akcí, pálení čarodějnic, sportovních klání, soutěží SDH apod.

Některé obce při komunitním projednávání vyslovily zájem o realizaci komunitního centra, resp.
o důstojné místo, kde by se mohly setkávat se svými občany, informovat je o dění na území, kde
by se mohla konat různá školení či vzdělávací akce nejen pro „obyčejné“ občany. Tyto prostory
by samozřejmě nesloužily pro kulturní, zábavné či hudební akce.
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Historie, kulturní dědictví a cestovní ruch v regionu
Název Brdy zřejmě pochází z roku 1275 z latinského názvu „prouincia Podbridye“, což představovalo
jeden za správních celků Českého království – Podbrdsko. Slovanské slovo brdo obecně znamenalo
protáhlý zalesněný vrch – hřbet, celá soustava takových kopců se pak nazývala brda, v novějším tvaru
brdy.
Nejstarší nálezy v okolí Příbrami a brdských lesů pocházejí z období paleolitu a mezolitu. Z období
mladší doby bronzové pocházejí stopy prehistorických obydlí, z doby knovízské kultury (kultura
vyznačující se rozvinutým kovolitectvím). V severní části Brd později vzniklo několik hradů
v souvislosti se zajištěním důležité cesty z Plzně do Prahy. Nejstarším je hrad v Hořovicích zvaný jako
Starý zámek.
Za rozvoj Příbramska můžeme děkovat postupnému nalézání a využívání nerostných surovin, jinak
by oblast brdských lesů byla pro trvalé osídlení poměrně nevhodným místem. Již ve 13. století
se v Příbrami začínaly stavět železářské hutě. Dolování stříbra a železné rudy zaznamenává významný
rozmach v 16. století, kdy také dojde ke jmenování Příbrami jako Královským horním městem.
Z rozmachu města těží i přilehlé vsi a vísky.
Na počátku 18. století dochází k dalšímu rozmachu příbramského dolování. Město buduje hamry
a vysokou pec, která dává jméno vsi Vysoká Pec, nynější části obce Bohutín. Výborné hospodářské
výsledky umožňují také zakoupení nedalekého statku Trhové Dušníky.
Průmyslový rozvoj s sebou nesl ale i stinné stránky. Kvůli obrovské spotřebě dřeva byly devastovány
lesy, sklárny a hlavně železárny potřebovaly do svých výhní nesmírné množství dřevěného uhlí.
Na Jinecku vydrancovali Vratislavové z Mitrovic už koncem 18. století své lesy tak, že následující
majitelé vysazovali 300 tisíc sazenic ročně. Nejdříve vykácením a následnou obnovou, při které byly
vybrány špatné druhy dřevin, došlo k závažným ekologickým problémům v podobě rozsáhlých
polomů a nájezdů hmyzích škůdců. Největší kalamity se odehrály v polovině 19. století.
Nejen rybníků, ale i krás brdské přírody si začali v 19. a 20. století všímat první turisté. Brdské lesy
se staly za první republiky kolébkou skautského a trampského hnutí.
MÍSTNÍ ZAJÍMAVÉ A HISTORICKÉ LOKALITY


Panství Jince – Jince se již ve 14. století živili železem. Nejstarším dokladem je privilegium
Václava IV., podle kterého mohla být znovu zřízena jinecká huť (zničena špatnou správou
předešlých majitelů). Roku 1810 Jince obohatila nová stavba vysoké pece Barbory.



Panství Hluboš – zdejší stará tvrz byla v 18. století přestavěna na barokní zámek, o který
se v současné době starají potomci příbramského továrníka Josefa Kolaříka.



Plešivec – vrch brdských Hřebenů, 654 m. n. m. ležící nad údolím Litavky. Nejvýznamnějším
rozhledovým bodem je Čertova kazatelna. Plešivec je znám zejména mezi trampy, kteří
si v jeho svazích vybudovali několik osad. Zajímavé je také Smaragdové jezírko
v severovýchodních svazích, nedaleko obce Lhotka, vzniklé zatopením malého lomu.
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Valdek – představuje zříceninu raně gotického hradu. Dochována je gotická věž, palác
a mladší opevnění s předhradím. Valdek se nachází v okrajové části Vojenského výcvikového
prostoru Jince. Navštívit se dá po turistické trase z Podluh do Neřížína.



Svatá Dobrotivá – augustiniánský klášter nacházející se v obci Zaječov, jeho současná podoba
pohází ze 17. století, kdy proběhla velkorysá barokní přestavba. Klášter byl významným
poutním místem zejména v 18. století, kdy sem návštěvníky lákala pověst o zázračné sošce
svaté Benigny. V současné době zde probíhají pravidelné bohoslužby.



Vysoká pec Barbora – tato pec byla zprovozněna v roce 1810, pro svou pokrokovou
konstrukci patřila k nejlepším v celé habsburské monarchii. Dnes ji nalezneme ve značně
zchátralém stavu.



Naučná stezka „Z Jinec na Olymp Brd“ – stezka tvoří okruh ležící mezi městysem Jince, obcí
Křešín a brdskými lesy. Seznamuje výletníky s místní historií (Jinecký zámek, železářství
a vysoká pec Barbora, Viklan a pomníček na Klínku, přírodní památka Na Horách), životem
(ekosystém lidských sídel - Běřín), přírodou (ekosystém rybníka, louky, řeky, lesa, lidských
sídel) a okolím (Vinice – život na dně prvohorního moře, Francouzská cesta, Brdská brána).

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ


Koupaliště – Obecnice (travnatý břeh, vybetonovaná nádrž), Jince (jedná se o biokoupaliště,
které je přírodně čištěno), Pískovna Podlesí



Přírodní koupání, rybníky – Přehrada Záskalská Komárov, Rybník Dráteník Komárov



Hřiště – Obecnice, Jince, Chalolupky, Felbabka, Rpety, Bohutín, Čenkov, Komárov, Podlesí,
Suchodol, aj. Zde jsou realizovány sportovní akce místních klubů, případně kulturní akce obcí.



Kulturní zařízení – téměř každá obec má v současnosti využívané či již nepoužívané kulturní
zařízení, které je ve většině případů napojeno na místní hostinec či restauraci. V některých
obcích je v rámci této synergie ještě začleněno ubytování – např. Jince.



Cyklostezky, cyklotrasy – viz kapitola 2.5 Doprava – Cyklostezky
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Rozvojové potřeby regionu
Brownfields
Ve zkoumaném území se nachází několik objektů, které spadají do klasifikace brownfields. Jedná
se o staré budovy, zóny a podobně, které již přestaly sloužit svému účelu, nyní chátrají, jsou
neudržované, mnohdy zdrojem znečištění či kontaminace a svým vzhledem znehodnocují své okolí.
Řešením co s takovými objekty je buď jejich kompletní renovace a znovuvyužití, nebo demolice
a to s úplnou sanací, nebo s následnou výstavbou nového objektu.
Tyto objekty jsou tak velmi vhodným místem pro realizaci projektu podporovaného z rozličných
dotačních titulů. Vyřešením problému s brownfields jednak dojde ke zlepšení životního prostředí,
obnově a navýšení občanské vybavenosti, zároveň bude zabráněno záboru zemědělské půdy
pro stavební účely.
Výčet brownfields nebo staveb a objektů blížících se definici brownfields zobrazuje následující
tabulka č. 18.
Tabulka 18 - Brownfields v zájmovém území
Název

Nejvhodnější způsob
využití

Umístění

Rozloha

Bývalá vysoká pec
Barbora

Jince

10 000 m

2

Občanská vybavenost
(obchod, služby)

Areál v centru

Jince

12 927 m

2

Průmysl, služby

Bývalé učiliště

Bohutín

35 000 m

2

Občanská vybavenost
(obchod, služby)

Trhové Dušníky

25 000 m

2

Občanská vybavenost
(obchod, služby)

Velkostatek

Zdroj: www.risy.cz, vlastní zpracování, 2015

Průmyslové zóny
a. Příbram – na území Trhové Dušníky – plochy pro průmyslovou výrobu, obchod, služby,
skladování, zemědělské a veterinární zařízení, na území Trhových Dušníků je průmyslová zóna
ve velikosti 4 ha, z toho 3 ha jsou využívány.
b. Skalka – obec Dubenec – průmyslová výroba, obchodní činnost – tato průmyslová zóna zatím
není v provozu, jde pouze o navrhovanou oblast a možnost jejího nejlepšího využití vzhledem
ke všeobecné dostupnosti.
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Vztahy MAS Brdy
Vztahy MAS jsou v realizovány na široké úrovni. Úzká spolupráce je vedena jak na úrovni obcí, jejích
zástupců, místních firem a podnikatelů, školských zařízení, tak na úrovni úřadů (např. Úřad práce
Příbram) a jiných organizací.
S místními základními školami byl realizován projekt Sociální minipodniky, s úřadem práce vedla MAS
dohodu o zaměstnávání mladých lidí, účastnila se také projektu Spolupráce, realizovaným
středočeskými místními akčními skupinami.
V budoucnu budou připravovány dohody se zástupci MAS. Náplň spolupráce bude především
příprava a realizace měkkých projektů – vzdělávacích a kulturních akcí pro propagaci širšího
zájmového území a místních akčních skupin. Prozatím byla taková spolupráce navazována především
s okolními MAS, např. MAS PODBRDSKO z. s. S ostatními partnery a zahraničními MAS či regiony
bude docházet, v případě takové spolupráce, k výměně znalostí, zkušeností, ukázkám dobré praxe.
Více informací o realizaci spolupráce naleznete v implementační části tohoto dokumentu.
Budoucí vývoj MAS
Po zrušení Vojenského újezdu přešly části újezdu pod katastry jednotlivých obcí. Díky zachovalé
krajině zde byla vytvořena CHKO Brdy. Pro MAS má tato situace dopad zejména ve zvětšení výměry
území MAS. Předpokládá se také zvýšení turistického zájmu o návštěvu této přírodně bohaté oblasti.
Nicméně místní obce a jimi zřizované spolky např. hasiči, budou muset tuto nově získanou plochu
obstarávat a zajistit její ochranu (nepovolené skládky, ukládání či únik nebezpečných látek)
a záchranu při živelných pohromách – požár, vítr, prudké deště apod. Dále budou také organizovat
případné pátrací akce v brdských lesích.
V budoucnu se MAS Brdy chtějí ještě více angažovat v oblasti regionálního rozvoje, využívat při tom
rozvojových potřeb regionu, pomoci jak obcím, tak místním podnikatelům a obyvatelům. Nápomocna
bude jak v oblasti poskytování podpor, tak v přípravě projektů a při jejich administraci. Organizovat
bude různá školení a prezentace k navýšení vzdělávání v oblasti. Stát se facilitátorem zjišťování
místních dat. Spolupracovat chce se všemi stupni místních aktérů i s ostatními místními akčními
skupinami v rámci výměny zkušeností a tvorby společných „přeshraničních“ rozvojových projektů,
které výrazným způsobem napomohou snižování meziregionálních disparit. Kooperace bude probíhat
i s ostatními MAS na území především ČR.
Bohužel, někdy z rozhovorů s místními aktéry vyplývá jejich negativní představa o činnosti místních
akčních skupin obecně. Někteří starostové je vnímají jako další zbytečný projekt, který nepřinese
kýžené ovoce, spíše naopak jen zbytečnou administrativu. Proto se v některých obcích do činnosti
MAS příliš neangažují. Zároveň v této souvislosti je dobré podotknout, že během realizace různých
školení ze strany MAS Brdy pro podnikatele a další zájmové skupiny, nebyl většinou velký zájem
o tyto aktivity. Při zjišťování důvodů bylo zjištěno to, co v případě obcí – nevidí v MAS nějaký velký
přínos a výhodu. Nicméně pokud s těmito lidmi následně hovoří zástupci MAS, jsou velmi překvapeni,
jaká pozitiva spolupráce s ní přináší a zároveň co vše pro podnikatele MAS nabízí. V tomto ohledu
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je nutná dávka trpělivosti, která nakonec své růže při rozkvětu spolupráce s veřejným sektorem
přinese.
V zájmu úspěšného fungování MAS je důležité tyto předsudky vyvrátit úspěšně realizovanými
a podpořenými projekty. Cílem místní akční skupiny je vybudovat si do budoucích let pevné místo
v regionálním rozvoji a vizitku kvalitního, spolehlivého partnera.
Závěry komunitního projednávání
Výzkum byl prováděn zejména formou strukturovaných rozhovorů se zástupci místní samosprávy
jednotlivých obcí v termínu od 1. 6. 2015 do 20. 10. 2015, dále rozhovory s aktéry místního podnikání
a to při školeních OPPIK – dotační možnosti, ve dnech: 15. 6. 2015 v Jincích a 17. 6. 2015 v Komárově.
Další akce, kde byly získávány informace, bylo jednání starostů 18. 6. 2015, Valné shromáždění MAS
Brdy konaná týž den – zde byly účastníkům rozdány dotazníky a Jednání programového výboru MAS
konaného dne 20. 8. 2015, 1. 10. 2015 školení pro podnikatele v regionu, či 15. 10. 2015 jednání
a schvalování implementační části v oblasti opatření 1.2 s hasiči. Při komunitním projednávání, ze
kterého především vznikaly náměty na problémy a potřeby území, bylo jednáno se zástupci 25 obcí, 3
neziskových organizací, 3 zemědělských družstev a 6 místními podnikateli. Při školeních zájmových
skupin docházelo k rozhovorům s místními obyvateli, nicméně tyto postřehy nebyly získávány formou
strukturovaných rozhovorů a jejich závěry jsou obsaženy v zápisech z jednotlivých akcí.
Zvolená metoda byla časově náročná, nicméně díky této kombinaci druhů sběru dat jsme během
krátkého času získali velké množství informací, které jsou klíčové při zpracovávání nové strategie.
Vlivy, které můžou významným způsobem ovlivnit působení MAS Brdy v regionu:
-

Ekonomické – hrozbou pro rozvoj území jsou špatně poskytované služby, poskytování
nesprávných informací mezi obcemi, zájmovými institucemi a občany, špatné vedení
a směřování škol na území, neřešení problémů s nezaměstnaností – rychlá změna
legislativních pravidel souvisejících se zaměstnáváním osob a v oblasti řešení
nezaměstnanosti, legislativní změny v dotačních podmínkách obcí – místních samospráv.

-

Politické – faktory související s výkonem politické moci a správou – obcí, měst, organizací
řízených státem a ostatními samosprávnými celky, změna legislativy apod.

-

Technologické a ekologické – důležitými faktory rozvoje jsou technologické a technické

-

podmínky regionu a také ekologické aspekty v oblasti působící. Řešení problémů a hrozeb
v této oblasti je potřeba řešit pomocí inovací a inovativních metod, které budou
podporovány v rámci Strategie CLLD.

Kompletní a velmi bohaté informace o komunitním projednávání a získávání informací v území
naleznete v příloze strategie. Nicméně celkově z rozhovorů jak se zástupci obcí, tak s místními
obyvateli vyplývá, že technické, kulturní i vzdělávací zázemí obcí je velmi nedostačující a zastaralé.
Uváděno často bylo: nízká kvalita technické infrastruktury, její nutné rekonstrukce, či rozvedení
do všech částí obcí, chybějící veřejné osvětlení, které souvisí s pohybem chodců na místních
komunikacích (chodci se zde pohybují z důvodu neexistence chodníků, některé úseky jsou značně
nebezpečné – úseky mezi obcemi, prudké zatáčky v obcích, apod.), ohroženi jsou na komunikacích
- 41 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

nejen chodci, ale také řidiči. Spousta místních komunikací je velmi úzká, větší automobily se zde těžko
vyhýbají, dalším problémem jsou „díry“ a nerovnosti na vozovkách.
Obce v hojném počtu řeší také problém odpadového hospodářství, nepovolené skládky, aj.
Rekonstrukce v blízké budoucnosti čeká také některé hasičské nádrže a zbrojnice – jak budovy
samotné, tak vybavení hasičských sborů. Tito se často starají o vyžití mládeže na území, nicméně pro
jejich setkávání, např. v zimních měsících, nemají dostatečné či důstojné prostory.
S vyžitím dětí souvisí také v mnoha obcích chybějící dětské, sportovní, fotbalové, multifunkční či jiné
hřiště. Děti tak při svých hrách využívají prostor návsí (kde děti ohrožuje automobilový provoz), nebo
mládež pro svá setkávání vyhledává staré opuštěné prostory (chaty, domy, stodoly, apod.), kde číhá
opět řada nebezpečí.
Starostové obcí blízce komunikují s řediteli základních, popř. mateřských škol, pokud se na území
obce nacházejí. Ředitelé i učitelé si často stěžují na nevyhovující, nemoderní a neinspirativní zázemí
pro výuku. V obci Zaječov by obec finančně podpořila realizaci např. venkovní učebny pro přírodopis.
Protože se jedná o menší obce, je zde častým jevem, že se všichni znají, setkávají a řeší své problémy.
Nedostatkem řešeným v několika obcích je nepřítomnost dětských skupin, kam by šlo uložit malé děti
do 3 let, případně i starší děti, pokud v obci není mateřská škola. Spousta rodičů (zejména matek)
by měla zájem pokračovat ve svém zaměstnání či si alespoň moci přivydělat, nicméně nemají
možnost. Takové osoby se pak po uběhnutí mateřské dovolené komplikovaně začleňují zpět
do společnosti.
Některé obce také zaznamenávají přísun osob s nízkým vzděláním, sociálními poměry
či nepřizpůsobivým chováním, které jim brání v lepším začlenění. Přesun do venkovského prostředí
je motivuje nižšími náklady např. na bydlení, sociální bydlení, apod. Zde vzniká problém
se začleněním do struktury občanské i pracovní.
Rozhovory se zástupci obcí byly velmi rozporuplné v oblasti podpory MAS. Někteří starostové mají
špatné zkušenosti s jinými MAS, někteří její struktuře a fungování moc nevěří – důvodem je krátká
historie, ve které zatím, nejsou vidět velké výsledky. Nicméně podpora MAS je na území velmi silná,
zájem o prezentace MAS, její činnosti a aktivity je velká a postupem času se neustále navyšuje.
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2.2.

SWOT analýza

SWOT analýza, neboli analýza vnitřního a vnějšího prostředí se zaměřením na kvalitu, hrozby
a možnosti rozvoje vychází z několika zdrojů. Zpracovávána byla na základě zkušeností s územím
místních aktérů, představitelů MAS, jejich partnerů a dalších dotázaných osob žijících v daném území.
Kvalitní výsledky SWOT analýzy jsou podstatnou součástí celého procesu strategického plánování.
Toto hodnocení, založené na názoru regionálních aktérů, napomáhá seřazení jednotlivých faktorů
dle závažnosti a činí analýzu srozumitelnější.
Tabulka 19 - SWOT analýza strategie

Silné stránky
S1 – Všeobecná podpora veřejnosti MAS
S2 – Silná pozice MAS
S3 – Fungující spolky, bohatý kulturní život
S4 – Kvalitní životní prostředí, vysoký podíl lesů
S5 – Zvyšující se počet obyvatel
S6 – Relativně čisté ovzduší na celém území
S7 – Spolupráce obcí ve svazcích obcí, účelová
spolupráce obcí
S8 – Existence tištěných obecních zpravodajů
S9 – Množství přírodních atraktivit
S10 – Vyhovující kapacity MŠ a ZŠ
S11 – Atraktivita území pro bydlení
S12 – Relativní blízkost a snadná dopravní dostupnost
Prahy (resp. D5 pro část území)

Slabé stránky
W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů
(vznik MAS 28. 3. 2014)
W2 – Nízké zapojení sociálních skupin do rozvoje
regionu
W3 – Špatný stav komunikací III. a IV. třídy včetně
chybějících chodníků
W4 – Vysoký podíl občanů
do zaměstnání či za vzděláním

dojíždějících

W5 – Nedostatek míst a nedostatečně vybavená
zázemí pro spolkovou a zájmovou činnost
W6 – Nízká ochrana před povodněmi v některých
oblastech území
W7 – Špatná dostupnost některých oblastí území
W8 – Nekvalitní mobilní signál a dostupnost
rychlého internetu
W9 – Nižší kvalita technické infrastruktury
W10 – Chybějící kanalizační síť a napojení
na vodovod v některých obcích
W11 – Chybějící napojení na ČOV
W12 – Chybějící kompletní vzdělávací struktura
(chybějící Gymnázium, VŠ, apod.)
W13 – Nedostatečná vybavenost některých obcí
službami denního charakteru
W14 – ZŠ – chybějící či nevyhovující odborné
učebny a dílny
W15 – Nedostatečné sociální služby (senioři apod.)
W16 – Nedostatek finančních prostředků obcí pro
investice
W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech
regionu
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W18 – Nízká konkurenceschopnost
zemědělců – zejména zastaralé vybavení

Příležitosti
O1 – Vybudování CHKO Brdy
O2 – Kvalitní zachovalá krajina oblasti Brd
O3 – Otevření Vojenského újezdu Brdy
O4 – Existence brownfields
O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských)
v regionu
O6 – Využívání dotačních titulů ESIF, národních
dotačních politik a krajských grantů
O7 – Nedostatečně rozvinutá komunikace mezi
veřejným a soukromým sektorem

zdejších

Ohrožení
T1 – Nedostatečná vybavenost JPO III v souvislosti
s otevřením Vojenského újezdu Brdy (rozšíření
zásahového území)
T2 – Nízká bezpečnost chodců při komunikacích
T5 – Stárnutí obyvatelstva
T6 – Odchod mladých a vzdělaných lidí z regionu
T9 – Limity v území CHKO
T12 – Stagnace či zhoršení kvality
cestovního ruchu, neřízený cestovní ruch

služeb

T13 – Zhoršení kvality a množství vodních zdrojů

O8 – Ekologická doprava

T14 – Další chátrání nevyužívaných brownfields

O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi

T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí
pro MSP

O10 – Začleňování osob se ZP do běžného
i pracovního života
O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného
i pracovního života
O12 – Velké množství drobných podnikatelských
subjektů

T16 – Území MAS je dotčeno zvýšenými riziky
z mimořádných událostí způsobených změnou
klimatu a haváriemi nebezpečných látek
T17 – Ohrožení kvality zemědělských a lesnických
služeb v regionu

Zdroj: vlastní šetření, 2015
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2.3.

Analýza problémů a potřeb

Úlohou výzkumu bylo podchycení hlavních problémů v rozvoji obcí na území MAS Brdy a formulace
možných řešení. Tyto podklady jsou důležité pro koordinaci rozvoje v širším území. Obce i někteří
místní podnikatelé vyjadřovali své názory na fungování, osobní a podnikatelský život v obcích a také
poskytovali nápady na jednotlivé projektové záměry, které směřují k účelnému rozvoji území. Hlavní
problémy, které jsme na území identifikovali, jednak v rámci výzkumu popsaném v socioekonomické
analýze a při jednotlivých rozhovorech se zástupci obcí, jsou:
-

Bezpečnost pohybu všech na místních komunikacích,

-

Zlepšení dostupnosti všech částí území,

-

Modernizace školských zařízení,

-

Podpora drobných podnikatelských subjektů, které se na území v hojném počtu realizují,

-

Ochrana přírody a krajiny, vzácných a jedinečných monumentů oblasti Brd,

-

Snížení negativních vlivů na životní prostředí, snížení počtu zátopových oblastí,

-

Podpora aktivit svazků dobrovolných hasičů, jejich dovybavení a modernizace současného
vybavení v souvislosti s rozšířením obcí o bývalý vojenský prostor Brd,

-

Existence sociálních a nepřizpůsobivých skupin, jejich integrace do územních struktur včetně
sociální integrace dětí,

-

Zvýšení spolupráce obcí, organizací, zájmových skupin a dalších, vytvoření prostorů pro
setkávání.

Tabulka 20 - Návaznost priorit na analýzu SWOT
Priorita

Opatření/fiche

Vazba na SWOT analýzu
W3 – Špatný stav komunikací III. a IV. třídy
včetně chybějících chodníků

1.1 CHODCI

1.
BEZPEČNOST

W4 – Vysoký podíl občanů dojíždějících
do zaměstnání či za vzděláním

Vazba na analytickou část
Kap. 2.1 – Vývoj počtu obyvatel
a demografická struktura – část
POHYB OBYVATELSTVA

W7 – Špatná dostupnost některých oblastí
území

Kap. 2.1 – Doprava

T2 – Nízká bezpečnost chodců při
komunikacích

Kap. 2.1 – Život v obcích – část
BEZPEČNOST, KRIMINALITA

O8 – Ekologická doprava
W6 – Nízká ochrana před povodněmi
v některých oblastech území
1.2 HASIČI

T1 – Nedostatečná vybavenost JPO III
v souvislosti s otevřením Vojenského újezdu
Brdy
T16 – Území MAS je dotčeno zvýšenými riziky
z mimořádných událostí způsobených změnou
klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Kap. 2.1 – Budoucí vývoj MAS
Kap. 2.1 – Životní prostředí – část
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
a CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
Kap. 2.1 – Život v obcích – část
SPOLKOVÁ ČINNOST
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Kap. 2.1 – Vývoj počtu obyvatel
a demografická struktura – část
VÝVOJ POČTU OBYVATEL

S5 – Zvyšující se počet obyvatel
S10 – Vyhovující kapacity MŠ a ZŠ
2.1 VZDĚLANOST

W12 – Chybějící kompletní vzdělávací struktura
W14 – ZŠ – chybějící či nevyhovující odborné
učebny a dílny

2. LIDÉ

T6 – Odchod mladých a vzdělaných lidí z
regionu

Kap. 2.1 – Vývoj počtu obyvatel
a demografická struktura – část
POHYB OBYVATELSTVA

S5 – Zvyšující se počet obyvatel

Kap. 2.1 – Vývoj počtu obyvatel
a demografická struktura – část
VÝVOJ POČTU OBYVATEL

W2 – Nízké zapojení sociálních skupin
do rozvoje regionu

2.2 KOMUNITA

Kap. 2.1 – Školství

W5 – Nedostatek míst a nedostatečně
vybavená zázemí pro spolkovou a zájmovou
činnost
W15 – Nedostatečné sociální služby (senioři,
apod.)
T5 – Stárnutí obyvatelstva

Kap. 2.1 – Vývoj počtu obyvatel
a demografická struktura – část
VĚK OBYVATEL
Kap. 2.1 – Neziskový sektor
Kap. 2.1 – Život v obcích – část
SPOLKOVÁ ČINNOST
Kap. 2.1 – Život v obcích – část
ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ
OBLAST

W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů

Kap. 2.1 – Budoucí vývoj MAS

W18 – Nízká konkurenceschopnost

Kap. 2.1 – Ekonomická struktura
regionu

zdejších zemědělců – zejména zastaralé
vybavení
3.1 ZEMĚDĚLSKÉ
PODNIKÁNÍ

3.
PODNIKÁNÍ

O4 – Existence brownfields

Kap. 2.1 – Půda a její
obhospodařování

O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských)
v regionu

Kap. 2.1 – Životní prostředí – část
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

T17 – Ohrožení kvality zemědělských
a lesnických služeb v regionu

Kap. 2.1 – Rozvojové potřeby
regionu

W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů
O4 – Existence brownfields
3.2
NEZEMĚDĚLSKÉ
PODNIKÁNÍ

Kap. 2.1 – Budoucí vývoj MAS

O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských)
v regionu

O12 – Velké množství
podnikatelských subjektů

drobných

Kap. 2.1 – Ekonomická struktura
regionu
Kap. 2.1 – Rozvojové potřeby
regionu

T15 – Ohrožení kvality podnikatelského
prostředí pro MSP
S3 – Fungující spolky, bohatý kulturní život
4.
PARTNERSTVÍ

4.1 Spolupráce

S7 – Spolupráce obcí ve svazcích obcí, účelová
spolupráce obcí

Kap. 2.1 – Budoucí vývoj MAS

O7 – Nedostatečně rozvinutá komunikace mezi
veřejným a soukromým sektorem

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Společné atributy ze SWOT analýzy pro všechny priority, jejich strategické i specifické cíle:
-

S1 – Všeobecná podpora veřejnosti MAS

-

S2 – Silná pozice MAS

-

S6 – Relativně čisté ovzduší na celém území

-

S8 – Existence tištěných obecních zpravodajů

-

S11 – Atraktivita území pro bydlení

-

S12 – Relativní blízkost a snadná dopravní dostupnost Prahy (resp. D5 pro část území)

-

W8 – Nekvalitní mobilní signál a dostupnost rychlého internetu

-

W9 – Nižší kvalita technické infrastruktury

-

W10 – Chybějící kanalizační síť a napojení na vodovod v některých obcích

-

W11 – Chybějící napojení na ČOV

-

W16 – Nedostatek finančních prostředků obcí pro investice

-

W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu

-

O1 – Vybudování CHKO Brdy

-

O2 – Kvalitní a zachovalá krajina oblasti Brd

-

O3 – Otevření Vojenského újezdu Brdy

-

O6 – Využívání dotačních titulů ESIF, národních dotačních politik a krajských grantů

-

O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi

-

O10 – Začleňování osob se ZP do běžného i pracovního života

-

O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života

-

T9 – Limity v území CHKO

-

T12 – Stagnace či zhoršení kvality služeb cestovního ruchu, neřízený cestovní ruch

-

T13 – Zhoršení kvality a množství vodních zdrojů

-

T14 – Další chátrání nevyužívaných brownfields
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3. Strategická část
3.1.

Vize, strategické a specifické cíle, opatření

Vize představuje žádoucí stav, ke kterému by se v horizontu do roku 2020 mělo území MAS Brdy
přiblížit, v ideálním případě jej reálně dosáhnout. Vize je stanovena na reálném základu provedených
analýz, komunitních projednávání, v souladu s charakterem území a opírá se o jejich vzájemný soulad
a syntézu, tak aby mohla být všeobecně akceptovatelná.
Konkurenceschopný a bezpečný region, ve kterém MAS Brdy účinně podporuje
spolupráci, inovace a zvýšení kvality života obyvatel při respektování ochrany
a tvorby životního prostředí.
Aktéři zapojení do MAS Brdy se společně podílejí na podpoře inovativních postupů a inovativní
tvorbě v území, vyvíjí činnosti ke zvýšení ochrany a bezpečnosti svých obyvatel a to v mnoha
oblastech, chrání životní prostředí a zajímají se a starají o přírodní krásy v regionu.
Strategický cíl 1 - Bezpečný region v oblasti pohybu jeho obyvatel za zaměstnáním, vzděláním,
sociální infrastrukturou, kulturou a jinými aktivitami. Region s možností rychlé a kvalitní reakce
na přírodní pohromy a další nepříznivé přírodní vlivy a situace.
Strategický cíl 2 – Region s dostupnou kvalitní vzdělávací infrastrukturou zajišťující rovné příležitosti
ve vzdělávání a následném přístupu na trh práce. Soudržný region s vzájemnou kooperací místních
aktérů a obyvatel založené na přístupu k víceúčelovým zařízením pro tvorbu komunitní základy
v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační.
Strategický cíl 3 – Podpořit modernizaci zemědělské i nezemědělské výroby v regionu, zajistit
prosperující, konkurenceschopný a trvale udržitelný sektor podnikání. Důraz také kladen na společnou
odpovědnost firem, zájem o zvednutí lokální ekonomiky.
Strategický cíl 4 – Aktivní podpora implementace metody LEADER, jako nezastupitelné součásti
v rozvoji venkova a pozitivní rozvíjení regionální a meziregionální spolupráce pro zajištění koherence
celého území nejenom ČR.
Tyto 4 strategické cíle odpovídají hlavní náplni jednotlivých 4 priorit, kterých chce MAS během let
2014 – 2020 dosáhnout. Mezi tyto priority patří: bezpečnost, lidé, podnikání a partnerství. Tyto
priority se vzájemně křížově doplňují. K nastavení jednotlivých priorit došlo po projednání se
zájmovými skupinami v rámci tematických projednávání, jednání Programových výborů MAS Brdy a
po získání výsledků z provedených analýz a šetření. Tyto oblasti plně respektují Strategický rámec
udržitelného rozvoje České republiky (schválen 11. 1. 2010 vládou ČR, usnesením č. 37), ten určuje
dlouhodobé rozvojové cíle pro ekonomickou, sociální a environmentální oblast moderní společnosti
do roku 2030 a je důležitým východiskem pro strategické plánování v České republice.
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3.2.

Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů

Problémy zájmového území byly shrnuty do uvedených 4 strategických cílů, které se dále dělí
na specifické a dílčí cíle, tak aby došlo k maximálnímu pokrytí všech problémů. Jednotlivé problémy
ale nemohou být hodnoceny a vnímány izolovaně. Nemohou být řešeny v rámci jednoho projektu
bez dalších vazeb a sousledností. Strategie vytváří takové podmínky, které vedou k realizaci souboru
projektů a opatření, jež jsou schopny společně dosáhnout významného efektu.
Zejména integrovanost můžeme vidět v několika rovinách. Územní integrovanost říká, že budou
na území realizovány projekty s nadmístním významem, přestože je území MAS vnímáno jako celistvé
a jednotné území, projekty budou realizovány s věcně souvisejícími a synergickými aktivitami
a efekty, o čemž hovoří tematická/věcná integrace. Nedílnou součástí je i finanční a organizační
integrovanost, které jsou obě založeny na partnerském, participativním principu. Tento přístup
pak řeší všechny zásadní potřeby MAS, přičemž není možné, aby všechny projekty byly z prostředků
MAS finančně kryty a podpořeny. MAS má pomáhat subjektům najít cestu k financování svého
rozvoje tak, aby byly soběstační, nezávislí na pravidelném přísunu dotací či dávek. Důvodem je také
to, že větší a komplexnější cíle vyžadují tzv. vícezdrojové financování.
Cílem strategie je formovat územní identitu, sounáležitost a soudržnost místních obyvatel. Přičemž
zásadním aspektem je zajištění a udržení občanské vybavenosti území a zvýšení dopravní dostupnosti
všech jeho částí, a tedy i celkové životaschopnosti.
MAS se pomocí strategie snaží i osobně zainteresovávat osoby z území tak, aby vznikla stálá a dobře
fungující síť místních aktérů okolo samotné místní akční skupiny. Někteří takto oslovení se postupně
zapojují i do orgánů MAS. Při realizaci strategie bude kladen důraz na to, aby veškeré projekty i jejich
aktivity byly realizovány na principu SMART.
Následující tabulky zobrazují přehled návaznosti priorit, strategických, dílčích cílů a jejich opatření.
Tabulka 21 - Hierarchie cílů v rámci Priority 1 Bezpečnost

Strategický cíl 1 → Priorita 1 Bezpečnost
Specifický cíl 1.1 – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy
Dílčí cíle specifického cíle 1.1.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy
1.1
1.1.2 Moderní vybavení složek IZS

1.1 Chodci
1.2 Hasiči

Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření a modernizace ČOV
Dílčí cíle specifického cíle
1.2

1.2.1 Výstavba kanalizace odpadních vod
1.2.2 Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV
1.2.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Specifický cíl 1.2 nevytváří žádná opatření/prioritní rámce.
Tabulka 22 - Hierarchie cílů v rámci Priority 2 Lidé

Strategický cíl 2 → Priorita 2 Lidé
Specifický cíl 2.1 – Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj
Dílčí cíle specifického cíle 2.1.1 Zajištění předškolní péče
2.1
2.1.2
Poskytování
celoživotního
vzdělávání
2.1.3 Zvýšení rekvalifikace obyvatel

2.1 Vzdělanost

2.1.4 Zlepšení vybavení učeben
technického, řemeslného a jazykového
vyučování
2.1.5 Vybudování komunitního centra

2.2 Komunita

Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu
Dílčí cíle specifického cíle 2.2.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
2.2
do vzdělávání
2.2.2 Poskytování kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání
2.2.3 Navýšení investic do vzdělávání, odborné přípravy a odborného
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního vzdělávání
Specifický cíl 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální
a genderové nediskriminace
Dílčí cíle specifického cíle 2.3.1 Podpora přístupu k zaměstnání pro osoby hledající práci
2.3
2.3.2 Zajištění rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání a kariérním
postupu
2.3.3 Aktivní začlenění s ohledem na rovné příležitosti a aktivní účast
2.3.4 Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání, podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Specifické cíle 2.2 a 2.3 nevytváření žádná opatření/prioritní rámce.
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Tabulka 23 - Hierarchie cílů v rámci Priority 3 Podnikání

Strategický cíl 3 → Priorita 3 Podnikání
Specifický cíl 3.1 – Modernizace zemědělských aktivit a zařízení
Fiche

3.1 Zemědělské podnikání

Specifický cíl 3.2 – Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení
Fiche

3.2 Nezemědělské podnikání

Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání a modernizace technologií
Dílčí cíle specifického cíle 3.3

3.3.1 Zvýšení inovace v území – Inovační projekt
3.3.2 Zvýšení potenciálu místních podniků
3.3.3 Pořízení
podnikatelů

a

modernizace

technologie

místních

3.3.4 Rekonstrukce a znovuvyužití starých nemovitostí
Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Specifický cíl 3.3 nevytváří žádné fiche.
Tabulka 24 - Hierarchie cílů v rámci Priority 4 Partnerství

Strategický cíl 4 → Priorita 4 Partnerství
Specifický cíl 4.1 – Spolupráce
Dílčí cíle specifického 4.1.1 Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného
cíle 4.1
místního rozvoje
4.1.2
Příprava
a
provádění
kooperačních činností místní akční 4.1 Partnerství
skupiny
4.1.3 Podpora spolupráce MAS s jinými
regiony,
případně
zahraniční
spolupráce či spolupráce s jinými
partnery než jsou MAS
Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Podrobný popis naplnění a obsahu jednotlivých priorit, ve struktuře, která je uvedena v tabulce výše,
naleznete v podrobném popisu níže. Za náplní priorit a jejich opatření /fichí podpořených
i nepodpořených MAS Brdy jsou prezentovány shrnující tabulky i s finančními alokacemi.
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Pro zajištění maximální přehlednosti pro žadatele a jednoduchost vyhodnocení (transparentnost)
nejsou v rámci opatření/fichí použity vedlejší opatření, které přináší problém nejen ve sledování
kritérií přijatelnosti, ale ztěžují i další hodnocení projektu.
MAS bude prostřednictvím svých cílů budovat a podporovat projekty související s aktivizací nových
prvků občanské infrastruktury, zejména pak těch, které přispějí zvýšení bezpečnosti obyvatel
a chodců při místních komunikacích. Podporovat bude místní JPO pro zvýšení ochrany území (které
se v nedávné době rozšířilo o nově vzniklou CHKO Brdy). Dbát bude na ochranu území před
povodněmi a dalšími mimořádnými událostmi a jejich následky. Podpora nemine společenské dění,
jako kulturní aktivity, spolupráci škol v regionu, tvorbu společných projektů. Zaměřovat se bude také
na vytváření sítí se zapojením podnikatelů z různých odvětví. Celkově MAS bude realizovat
a podporovat ty projekty, které napomohou naplnit vizi SCLLD MAS.
Následující tabulka obsahuje vzájemné vazby, resp. integrovanost, jednotlivých opatření strategie.
Tabulka 25 - Vzájemné vazby jednotlivých opatření/fichí
Opatření/
fiche

1.1
Chodci

1.1 Chodci

1.2
Hasiči

2.1
Vzdělanost

2.2
Komunita

3.1
Zemědělské
podnikání

3.2
Nezemědělské
podnikání

4.1
Partnerství

Součet

3

1

0

2

2

1

9

1

1

0

0

2

7

2

2

2

2

10

1

1

3

7

1.2 Hasiči

3

2.1
Vzdělanost

1

1

2.2 Komunita

0

1

2

2

0

2

1

2

0

2

1

2

1

2

2

3

1

3.1
Zemědělské
podnikání
3.2
Nezemědělské
podnikání
4.1
Partnerství

2

1

8

1

8

1

10

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

Výše uvedená tabulka č. 22 zobrazuje sílu vzájemných vazeb jednotlivých opatření/fichí strategie.
Číselné hodnocení odpovídá následující cíle vazeb:
0 – zanedbatelné vazby,
1 – existující vazby,
2 – silné vazby,
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3 – velmi silné vazby mezi opatřeními.
Velmi silným propojením se tak dle výsledků mohou pochlubit opatření 2.1 Vzdělanost, jenž
podporuje inkluzi a vzdělávání obyvatel – důležitý faktor konkurenceschopnosti území a opatření 4.1
Partnerství, které se prolíná všemi aktivitami MAS. Oba tyto aspekty jsou tak velmi důležité
v regionálním rozvoji. Dále silné spojení vykazují i podnikatelská opatření a opatření 1.1 Chodci, které
má významný vliv na celé území v mnoha směrech.
Inovační stránka strategie je uplatnitelná při naplňování všech strategických cílů. Také většina
opatření/fichí s inovacemi počítá a preferuje je.
-

-

-

-

-

Inovace v oblasti infrastruktury a životního prostředí – dle Priority 1 – Bezpečnost
o

Navyšování bezpečných úseků místních komunikací,

o

Podpora alternativních forem dopravy,

o

Modernizace vybavení a techniky JPO,

o

Nová a efektivní řešení pro čištění odpadních vod,

o

Zavádění kvalitnějších protipovodňových opatření.

Inovace v oblasti vzdělávání a začleňování obyvatel – dle Priority 2 – Lidé
o

Sdílení zdrojů ve školství, volnočasových aktivitách,

o

Zavádění konceptu komunitních škol,

o

Výměna informací a spolupráce mezi školskými organizacemi.

Inovace v oblasti společenské a kulturní – dle Priority 2 – Lidé
o

Komunitní spolupráce a setkávání,

o

Podpora výstavby komunitních center na venkově,

o

Podpora aktérů a činností v oblasti sociálních služeb, péče a pomoci pro potřebné.

Inovace v oblasti hospodářství – dle Priority 3 – Podnikání
o

Podpora zavádění sociálního podnikání na venkově,

o

Zavádění nových výrobních programů v zemědělství a ostatním podnikání,

o

Podpora nových modelů poradenství a podnikání – podnikatelské inkubátory apod.

Inovace v oblasti přeshraničního partnerství MAS – dle Priority 4 – Partnerství
o

Prohloubení meziobecní spolupráce,

o

Rozvoj zapojování veřejnosti a partnerství,

o

Realizace projektů a akcí spolupráce při realizaci strategie.
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3.3.

Vazba na strategické dokumenty

Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) vychází z velkého množství analytických
podkladů, statistických dat, vlastních šetření, strukturovaných rozhovorů, veřejných projednávání,
dotazníkových průzkumů, interních dokumentů MAS, územně plánovacích a strategických
dokumentů příslušných obcí. Rozvojová strategie respektuje nadřazené rozvojové dokumenty vyšších
územně-správních celků, včetně nadřazených dokumentů v kompetenci Evropské unie.
Seznam nadřazených strategií:
A. Evropská úroveň
a. Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj – tato strategie má účinně řídit svým
dlouhodobým závazkem splnění cílů udržitelného rozvoje, jejím obecným cílem
je dosáhnout trvalého zvyšování kvality života současné i budoucí generace pomocí
ochrany životního prostředí, sociální spravedlnosti a soudržnosti, hospodářskou
prosperitou. Tyto cíle naše SCLLD plně respektuje a účinně se snaží přispět k jejich
plnění.
b. Evropa 2020 (Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění) –
Strategie CLLD respektuje všech 3 druhy růstu, které evropská strategie předkládá:
inteligentní růst (ekonomika založená na znalostech a inovacích), udržitelný růst
(konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomika méně náročná na zdroje) i růst
podporující začlenění (ekonomika s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat
sociální a územní soudržností).
c. Územní agenda EU 2020 – SCLLD se snaží naplňovat podmínku vyváženého
územního rozvoje, rozvoj široké škály rozmanitých venkovských oblastí
se zohledněním jejich jedinečných charakteristik.
d. Evropská úmluva o krajině – bere na vědomí, že krajina hraje významnou roli
z hlediska veřejného zájmu v oblasti kultury, ekologie, ŽP a v sociální oblasti
a představuje zdroj příznivý pro hospodářskou činnost, a její správa, ochrana
a plánování mohou přispívat k vytváření pracovních příležitostí. Toto respektuje
SCLLD MAS Brdy, snaží se podporovat opatření, která budou šetrná ke krajině, budou
snižovat zátěž na životní prostředí apod.
B. Republiková úroveň
a. Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020 – tato strategie si stanovila 4 priority,
jejich dílčí cíle se snaží SCLLD MAS Brdy naplňovat. Využívá potenciálu rozvojových
území, zkvalitňování sociálního prostředí rozvojových území, ochrana a udržitelné
využívání zdrojů v regionech, ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí
pro život, podpora spolupráce na místní a regionální úrovni.
b. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020 – nastavená opatření
SCLLD MAS Brdy korespondují s hlavním cílem strategie – snížení počtu usmrcených
v silničním provozu o 40 % do roku 2020 (naše Priorita 1 Bezpečnost,
opatření/prioritní rámec 1.1 Chodci).
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c. Národní inovační strategie ČR 2012 – 2020 – SCLLD MAS Brdy podporuje projekty
inovací a rozvíjení firem (Priorita 3 Podnikání), zlepšující kvalitu vzdělávání
a vzdělávacího systému (Priorita 2 Lidé). Tyto cíle tak korespondují se strategickými
cíli NIS ČR.
d. Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014 – 2020 – Koncepce klade
důraz zejména na posilování konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření
a šíření inovací, stejné zaměření projektů podporuje i MAS Brdy.
e. Strategie celoživotního učení ČR 2007 – 2015 – vize pro celoživotní učení
v ČR zdůrazňuje ekonomický, environmentální i sociální aspekt přínosu celoživotního
učení. Soustřeďuje se na podporu osobního rozvoje, sociální soudržnost
a zaměstnanost, rovný přístup. Stejné přístupy podporuje priorita 2 Lidé SCLLD MAS
Brdy.
f.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 – Strategie se zaměřuje na snižování
nerovnosti ve vzdělávání, podporuje kvalitní výuku a učitele jako její klíčový
předpoklad. Kompatibilita s prioritou 2 Lidé naší strategie.

g. Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 – se shoduje s naší strategií CLLD
v podpoře sociálního podnikání, v podpoře rovného přístupu ke vzdělání, rovných
přístupů.
h. Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 – politika je zaměřena na ochranu
a udržitelné využívání zdrojů (naše strategie opatření/programový rámec 1.2 Hasiči),
bezpečné prostředí (opatření/programový rámec 1.2 Hasiči, 1.1 Chodci), aj.
i.

Integrovaný regionální operační program – v rámci IROP je pro CLLD stanovena
zvláštní prioritní osa 4, která pod investiční prioritou sleduje dva specifické cíle, které
jsou plně v soulad s naší Strategií CLLD.

j.

Program rozvoje venkova – PRV nabízí 13 opatření zaměřených na rozvoj
zemědělství, lesnictví atd. Mezi nimi je i opatření Podpora místního rozvoje LEADER
(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj).

k. Operační program Zaměstnanost – SCLLD MAS Brdy nabízí soulad strategie
s projekty realizovanými v území i v oblasti cílů OPZ. Tyto akce však nebude finančně
podporovat ze svých zdrojů/v rámci dotační činnosti.
l.

Operační program Životní prostředí - SCLLD MAS Brdy nabízí soulad strategie
s projekty realizovanými v území i v oblasti cílů OPŽP. Tyto akce však nebude
finančně podporovat ze svých zdrojů/v rámci dotační činnosti.

C. Krajská úroveň
a. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020 – Priority
programu rozvoje území SČK se v zásadě shodují s prioritami naší strategie –
podnikání a zaměstnanost (naše Priorita 3 Podnikání, fiche 3.1 a 3.2; Priorita 2 Lidé),
infrastruktura a územní rozvoj (Priorita 1 Bezpečnost, opatření 1.1 Chodci; Priorita
4 Partnerství), lidské zdroje a vzdělávání (Priorita 2 Lidé), venkov a zemědělství
(Priorita 1 Bezpečnost, Priorita 3 Podnikání), životní prostředí (Priorita 1 Bezpečnost).
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b. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje
v letech 2011 – 2020 – souladí s naší strategií v oblasti podpory provozu
MŠ a ZŠ šetrných k životnímu prostředí a zavádějících EVVO, rozšiřování
přírodovědné výuky (Priorita 2 Lidé, opatření 2.1 Vzdělanost).
Všechny výše uvedené dokumenty byly při tvorbě strategické části SCLLD MAS Brdy zohledněny.
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3.4.

Akční plán

3.4.1. Priorita 1 – Obecný popis

Priorita 1

Bezpečnost

Priorita č. 1 je rozdělena na 2 specifické cíle. Oba jsou zaměřeny na bezpečnost v regionu, nicméně
každý z jiného pohledu. První sleduje bezpečnost zejména z pohledu kvalitní infrastruktury,
dostupnosti a vybavenosti složek IZS. Druhý požaduje kvalitní vodu v regionu.
Podporované akce priority:
-

Zvýšení bezpečnosti dopravy vybudováním signalizačních prostředků, bezbariérových
způsobů dopravy/přepravy a pohybu obyvatel okolo místních komunikací,

-

Podpora zvýšení a zkvalitnění dopravní dostupnosti za službami, kulturou, bydlením, prací,
při zachování, příp. zvýšení kvality zdejšího životního prostředí – rozvoj šetrných forem
dopravy, např. pořízení vozidel s alternativním pohonem,

-

Podpora modernizace vybavení složek IZS nakoupením nových strojů, zařízení, souborů
vybavení, pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz,

-

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod
v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace
a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních
vod,

-

Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod pro odstraňování příčin
nadměrného zatížení povrchových vod živinami.

Z těchto akcí vyvstávají 2 specifické cíle, které dále definují 2 opatření v rámci IROP, která budou
finančně podporována MAS Brdy a to 1.1 Chodci a 1.2 Hasiči.
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3.4.2. Priorita 2 – Obecný popis

Priorita 2

Lidé

Na 3 specifické cíle je rozdělena priorita č. 2 – LIDÉ. Tyto jednotlivé cíle v součtu naplňují strategický
cíl č. 2, který usiluje o dostupnou kvalitní vzdělávací infrastrukturu, rovné příležitosti a za všech
okolností soudržný region. Specifický cíl č. 1 je pak dále rozpracován na 2 opatření – Vzdělání
a Komunita.
Podporované aktivity priority:
-

-

Vzdělání:
o

Aktivity poskytování celoživotního vzdělávání a navyšování investic do vzdělávání,
odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního
vzdělávání, aktivity podporující poskytování klíčových kompetencí v oblasti
komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodních vědách,
technické a řemeslné obory,

o

Stavební projekty, stavební úpravy budov, učeben, venkovních prostor a pořízení
vybavení, zařízení, pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení
nezbytného pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučených osob,

o

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace
v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti
práce s digitálními technologiemi,

o

Projekty na rozšíření kapacit základních škol, pro zajištění vnitřní konektivity škol
a připojení k internetu,

Zaměstnanost:
o

Projekty zaměřené na zvýšení rekvalifikace obyvatel, dosahování kvalitního
vzdělávání občanů, aktivity zvyšující zaměstnanost osob, zejména mladých, starších,
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných – např. zprostředkování zaměstnání –
realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání, poradenská a informační
činnost v oblasti pracovních příležitostí; bilanční a pracovní diagnostika; podpora při
získání nové rekvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní
kvalifikace apod.,

o

Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou
skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám trhu práce, podpora projektů
vytvářejících veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa apod.,

o

Činnosti aktivního začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných
příležitostí, aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti, přístup k zaměstnání pro osoby
hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu
zaměstnanosti a mobility pracovníků,
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-

-

Sociální aktivity:
o

Rozvoj a navyšování infrastruktury komunitních center s cílem vytvořit materiálně
a technicky vhodné prostory pro veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel
komunity a sousedů, vznik jádrových skupin, tematických skupin, kulturních
a zájmových akcí, realizace aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel
komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních
problémů a situací, stavební úpravy a materiální vybavení těchto komunitních center,

o

Podpora sociálního začleňování marginalizovaných skupin, boj proti chudobě a všem
formám diskriminace s prosazováním rovných příležitostí, sociální integrace dětí,

o

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného
přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které
umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy,

o

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání
a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny
za stejnou práci, snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,

o

Podpora sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel,

Podnikání a místní rozvoj a spolupráce:
o

Podpora rozvoje lidských zdrojů pro konkurenceschopnost místní ekonomiky, rozvoj
sektoru sociální ekonomiky,

o

Vybudování komunitního centra,

o

Rozvoj sektoru sociální ekonomiky,

o

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, rozvoj
a udržitelnost sociálních podniků.

V rámci této priority jsou dále popsány 3 specifické cíle, z nichž 2 definují programové rámce
podpořené z finančních prostředků IROP – 2.1 Vzdělanost, 2.2 Komunita.
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3.4.3. Priorita 3 – Obecný popis

Priorita 3

Podnikání

Podnikání je priorita zabývající se především podporou malých a středních podniků jak v oblasti
zemědělské, tak nezemědělské/průmyslové. Investice do podnikání v regionu jsou významným
zdrojem pro úspěšný multiplikační efekt. Mimo jiné rozvoj služeb v regionu přitahuje další
poskytovatele a také zejména rekreanty.
Tato priorita je rozdělena na 3 specifické cíle, z nichž vycházejí 2 fiche – zemědělské (specifický cíl 3.1)
a nezemědělské podnikání (specifický cíl 3.2).
Podporované aktivity priority:
-

Projekty zaměřené na modernizaci technologických zařízení, zvýšení technických a užitných
hodnot výrobků, technologií a služeb (též jako produktová inovace),

-

Podpora projektu s cílem zvýšit efektivnost procesů výroby a poskytování služeb (též jako
procesní inovace),

-

Zavádění nových metod organizace firemních procesů, např. prostřednictvím zavádění
nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené
především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (též jako organizační inovace),

-

Projekty vedoucí ke zvýšení prodeje výrobků a služeb, např. prostřednictvím významné
změny v designu produktu nebo balení, lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových
trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (též jako marketingová inovace),

-

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,

-

Tvorba nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých
a středních podniků,

-

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukcí
objektů typu brownfield a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty,

-

Podpora projektů mající za cíl rozvoj malého a středního podnikání v území MAS Brdy.

Priorita 3 nabízí 3 specifické cíle, z nichž první 2 generují své fiche podporované z PRV a to 3.1
Zemědělské podnikání a 3.2 Nezemědělské podnikání.
V rámci fiche priority 3 není podporováno lesnictví. Důvodem jsou nevyjasněné majetkoprávní
vztahy, přítomnost a sousednost CHKO na většině území (která má své limity), vysoká nákladovost
takovýchto řešení/projektů. Rozhodnuto tak bylo na základě komunitního projednávání.
Zároveň převážná část lesy pokrytého území (CHKO Brdy) spadá pod správu Vojenských lesů a statků
ČR, s. p.
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Podpora není zaměřena na potravinářský průmysl z důvodu:
1) na základě šetření a projednávání s místními aktéry – k dispozici např. zásobník projektů v příloze
strategie Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie, kde při jednáních nevznikla
potřeba věnovat se zpracování potravinových produktů, na základě výše uvedeného došlo
i k rozhodnutí programového výboru se této oblasti podpory nevěnovat,
2) zájmové území MAS Brdy není typická zemědělská oblast, i přesto, že většina půdy je pro
zemědělství určena. Největším hospodařícím podnikem v této oblasti je ZD Bohutín, které se zabývá
pouze zemědělskou produkcí, nikoli pak zpracováním potravin. Důvodem nízké zemědělské produkce
je také přítomnost brdské vrchoviny, jejíž součástí je nemalý počet různých kopců, skal, hlubokých
lesů.,
3) další rozvoj potravinářského průmyslu do budoucna bude velmi ovlivněn přítomností nově vzniklé
(01. 01. 2016) Chráněné krajinné oblasti Brdy, která má své limity a omezení,
Pozn.: 4) nízké alokace v rámci PRV a koncentrace na řešení potřeb zemědělských podnikatelů.
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3.4.4. Priorita 4 – Obecný popis

Priorita 4

Partnerství

Partnerství bude prioritně rozvíjeno s cílem podporovat inovace v regionu, které zvýší jeho hodnotu
služeb, aktivit, života, podpoří rozvoj pracovních míst, produktivitu pracovníků a to vše ve smyslu
trvale udržitelného rozvoje a ekologické šetrnosti. Projekty nebudou podporovány pouze uvnitř
regionu, ale i na přeshraniční bázi, tak aby docházelo k multiregionálnímu rozvoji a tedy rozvoji celé
ČR.
Podporované aktivity priority:
-

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
v zájmovém území,

-

Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny s místními aktéry, ostatními
MAS na území ČR,

-

Navyšování iniciativy v projektech spolupráce zaměřených na tvrdé, ale především i měkké
projekty.

Vzdělávací a měkké projekty, kterých se bude účastnit MAS, mohou být zaměřeny na jakákoliv
témata SCLLD.
V rámci této priority je vytvořen 1 specifický cíl, který generuje projekty spolupráce.
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3.4.5. Specifické cíle podporované z IROP
Specifický cíl 1.1 - Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy
Cíl: Zlepšení infrastruktury v zájmu posílení konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionu.
Podpora je zaměřena na zvýšení bezpečnosti dopravy a pohybu osob při dopravních komunikacích
na území MAS Brdy. Podpora přispívá k naplňování cílů jak IROP, tak SCLLD MAS Brdy, je určena
především obcím v zájmovém území pro snížení počtu nebezpečných úseků na místních
komunikacích a pro bezpečnou přepravu osob do práce, ke službám a za vzděláním, bezbariérový
přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro
nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací. Podpora je také zaměřena
na ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a snižuje negativní vlivy na životní
prostředí (v některých úsecích tak dojde ke zvýšení pěší dopravy a tedy snížení automobilové).
V rámci analytické části jsou tyto skutečnosti popsány: viz – kapitola 2.5 Doprava – Silniční doprava,
kapitola 2.9 Život v obcích – sociální oblast, služby, kultura; Spolková činnosti.
Specifický cíl 1.1 – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy je členěn na 1 dílčí cíl
1.1, který má dva poddílčí cíle – 1.1.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy – ze kterého následně vychází
programový rámec 1.1 Chodci a poddílčí cíl 1.1.2 Moderní vybavení složek IZS, které definuje
programový rámec 1.2 Hasiči.
Tabulka 26 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 1.1 – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní
katastrofy

Strategický cíl 1 → Priorita 1 Bezpečnost
Specifický cíl 1.1 – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy
Dílčí cíle specifického cíle 1.1.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy
1.1
1.1.2 Moderní vybavení složek IZS

1.1 Chodci
1.2 Hasiči

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 27 - Programový rámec – Opatření 1.1 Chodci

Opatření 1.1

Chodci (programový rámec)

Specifický
cíl strategie:

Specifický cíl 1.1 Priority 1 Bezpečnost – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce
na přírodní katastrofy

Název opatření:

1.1 Chodci

Vazba na specifický Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
cíl IROP:
potenciálu
Specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis opatření:

Vstupy z analytické části SCLLD – kapitola 2.1 Doprava – Silniční doprava.
Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti dopravy a pohybu osob při dopravních
komunikacích na území MAS Brdy. Podpora přispívá k naplňování cílů
jak IROP, tak SCLLD MAS Brdy, je určena především obcím v zájmovém území
pro snížení počtu nebezpečných úseků na místních komunikacích
a pro bezpečnou přepravu osob do práce, ke službám a za vzděláním,
bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé,
přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou
pohyblivostí nebo orientací.
Podpora také snižuje negativní vlivy na životní prostředí (v některých úsecích
tak dojde ke zvýšení pěší dopravy a tedy snížení automobilové).

Typy projektů:

Bezpečnost dopravy
-

rekonstrukce, modernizace, výstavba chodníků podél silnic I., II. a III.
třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst
pro přecházení,

-

rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací
pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

-

rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro
chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční
a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové
komunikace pro pěší,

-

je možná kombinace uvedených aktivit, je možná realizace
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky
inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních
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opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí
(např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci,
modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.
Příjemce podpory:

obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi
– k omezení počtu typů příjemců došlo z důvodu lepšího zaměření na regionální
a místní potřeby, dále také na základě výsledků místního šetření.

Minimální
a maximální výše:

Výše minimálních a maximálních způsobilých výdajů bude nastavena ve
výzvě MAS.

Principy
preferenčních
kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátory výstupu
Kód NČI2014+

Název indikátoru

7 50 01

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Indikátor výsledku
Kód NČI2014+

Název indikátoru

7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech
v osobní dopravě

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

Konkrétní nastavení a podmínky výzev budou v souladu s podmínkami IROP a v souladu s vnitřními
předpisy MAS.

- 65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Tabulka 28 - Programový rámec – Opatření 1.2 Hasiči

Opatření 1.2

Hasiči (programový rámec)

Specifický cil strategie:

Specifický cíl 1.1 Priority 1 Bezpečnost – Bezpečnost pohybu
a rychlá reakce na přírodní katastrofy

Název opatření:

1.2 Hasiči

Vazba na strategický cíl IROP:

Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu
Specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof

Popis opatření:

Vstupy z analytické části SCLLD – kapitola 2.1 Život v obcích –
sociální oblast, služby, kultura; Spolková činnosti.
Projekty se budou prioritně soustředit na pořízení nových
moderních vybavení pro hasičské sbory, pro zrychlení jejich
reakce na nepředpokládané události a dlouhotrvající klimatické
problematické situace. Podpora přispívá k naplňování cílů
jak IROP, tak SCLLD MAS Brdy, je určena především obcím, které
zřizují jednotky požární ochrany.
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými
prostředky k zajištění připravenosti základních složek
IZS v exponovaných územích;
Důraz kladen na připravenost při nadprůměrných sněhových
srážkách a masivních námrazách, orkánech a větrných smrštích,
činnosti spojené s extrémním suchem, činnosti v souvislosti
s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.
Region je zařazen do regionů se zvýšeným rizikem
z mimořádných událostí, způsobených změnami klimatu dle
specifické přílohy č. 5 Programového dokumentu IROP (Území
vymezené pro specifický cíl 1.3) ze „specifické přílohy č. P5
IROP“). ORP MAS Brdy jsou rozděleny dle rizik následovně: ORP
Příbram – sucho, sněhové srážky, masivní námrazy; ORP
Hořovice – obce spadající do správního obvodu ORP Hořovice
nejsou způsobilým žadatelem.
Projekty budou hodnoceny také dle dokumentu: „Zajištění
odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení
se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“.
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Hodnocené projekty musí být v souladu s tímto dokumentem.

Typy projektů:

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými
prostředky – pořízení specializované techniky a věcných
prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek a masivních námraz, orkánů a větrných smrští,
extrémním suchem, únikem nebezpečných látek.

Příjemci podpory:

obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru
dobrovolných hasičů kategorie II. a III. – k omezení počtu typů
příjemců došlo z důvodu lepšího zaměření na regionální a místní
potřeby, dále také na základě výsledků místního šetření.

Minimální a maximální výše:

Výše minimálních a maximálních způsobilých výdajů bude
nastavena ve výzvě MAS.

Principy preferenčních kritérií:

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Výsledky:

Indikátor výstupu:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 70 01

Počet nové techniky a věcných prostředků
složek IZS

Indikátor výsledku:
Kód NČI2014+

Název indikátoru:

5 75 20

Počet exponovaných území s nedostatečnou
připraveností složek

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

Konkrétní nastavení a podmínky výzev budou v souladu s podmínkami IROP a v souladu s vnitřními
předpisy MAS.
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Specifický cíl 2.1 – Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj
Cíl: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury regionu vedoucí k místnímu i regionálnímu rozvoji, snižování
nerovností a podpora sociálního začleňování.
Cílem tohoto specifického cíle je kvalitní a dostupná infrastruktura pro rovný přístup ke vzdělávání
a celoživotnímu učení pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Podporovány budou aktivity
zaměřené na všechny stupně vzdělávacího systému, kromě předškolního a vysokoškolského, dále
zájmové a neformální vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Zároveň budou tyto
aktivity realizovány v závislosti na potřebě zapojovat děti se SVP, děti ze sociálně znevýhodněných a
kulturně odlišných rodin.
Dále byla evidována potřeba vytvořit víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové
komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit
sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. V zařízení bude poskytována kombinace
komunitních a veřejných služeb, současně komunitní centrum vytváří prostor pro řešení krizových
situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.
Uvedené výsledky byly získány při veřejném projednávání a rozhovorech. Více viz analytická část
kapitola 2.6 – Školství, kapitola 2.3 – Neziskový sektor, kapitola 2.9 Život v obcích – sociální oblast,
služby, kultura; Spolková činnost.
Tento specifický cíl se dělí na 5 dílčích specifických cílů, které vytváření 2 opatření/programové
rámce.
Tabulka 29 - Hierarchie cílů v rámci specifického cíle 2.1 – Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost
a rozvoj

Strategický cíl 2 → Priorita 2 Lidé
Specifický cíl 2.1 – Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj
Dílčí cíle specifického cíle 2.1.1 Zajištění předškolní péče
2.1
2.1.2
Poskytování
celoživotního
vzdělávání
2.1 Vzdělanost
2.1.3 Zvýšení rekvalifikace obyvatel
2.1.4 Zlepšení vybavení učeben
technického,
řemeslného
a jazykového vyučování
2.1.5 Vybudování komunitního centra

2.2 Komunita

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 30 - Programový rámec – Opatření 2.1 Vzdělanost

Opatření 2.1

Vzdělanost (programový rámec)

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 2.1 Priority 2 Lidé – Moderní vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

Název opatření:

2.1 Vzdělanost

Vazba na specifický cíl Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:
místního potenciálu,
Specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení.
Popis opatření:

Vstupy z analytické části SCLLD – kapitola 2.1 – Školství.
Cílem tohoto opatření je kvalitní a dostupná infrastruktura pro rovný
přístup ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro zvýšení
konkurenceschopnosti na trhu práce.
Podporovány budou aktivity zaměřené na všechny stupně vzdělávacího
systému, kromě předškolního a vysokoškolského, dále zájmové
a neformální vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Zároveň
budou tyto aktivity realizovány v závislosti na potřebě zapojovat děti
se SVP, děti ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.
Důraz kladen na klíčové kompetence, tj. výuku technických a řemeslných
dovedností pro zvyšování zájmů žáků a studentů o přírodovědné a
technické obory, výuku cizích jazyků a komunikaci v cizích jazycích, oblast
digitálních technologií, budování zázemí pro celoživotní učení a
rekvalifikaci v souladu s požadavky lokálního trhu práce, zajištění
dostupnosti infrastruktury širokého vzdělávání, které žáci využijí v praxi.

Typy projektů:

-

Zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek
těchto kapacit,

-

Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury,
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

-

Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně
zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,

-

Nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení
kompenzačních pomůcek,

-

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků
v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických
a řemeslných oborů, přírodních věd, v rozvoji schopností práce
s digitálními technologiemi, modernizace odborných učeben,
zkvalitnění výukového zázemí prostřednictvím modernizace
prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové
a technologické základny, pořízení nového vybavení učeben
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a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou
práci a laboratorní cvičení,
-

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov
a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení
a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti
se SVP.

Vše samozřejmě v návaznosti na výuku klíčových kompetencí
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory).
Příjemci podpory:

školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší
odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové
organizace, církve, církevní organizace – k omezení počtu typů příjemců došlo
z důvodu lepšího zaměření na regionální a místní potřeby, dále také na základě
výsledků místního šetření.

Minimální a maximální Výše minimálních a maximálních způsobilých výdajů bude nastavena ve
výše:
výzvě MAS.
Principy preferenčních Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
kritérií:
Výsledky:

Indikátor výstupu:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávací zařízení

Indikátor výsledku:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací
systém

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 31 - Programový rámec – Opatření 2.2 Komunita

Opatření 2.2

Komunita (programový rámec)

Specifický cíl strategie:

Specifický cíl 2.1 Priority 2 Lidé – Moderní vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

Název opatření:

2.2 Komunita

Vazba na specifický cíl Specifický cíl 4.1 – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace
IROP:
místního potenciálu
Specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnost služeb vedoucí k sociální
inkluzi;
Popis opatření:

Vstupy z analytické části SCLLD – kapitola 2.1 – Neziskový sektor; kapitola
2.1 Život v obcích – sociální oblast, služby, kultura; Spolková činnost.
Cílem tohoto opatření je vytvořit víceúčelové zařízení, ve kterých
se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální
situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum
vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt
pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem tohoto opatření
není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.

Typy projektů:

Příjemci podpory:

-

Vytvoření komunitního centra za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci
těchto jednotlivců,

-

Pořízení vybavení
technických úprav
obyvatel komunity
aktivit, kulturní a
a tradic).

a provedení stavby, stavebních či jiných
za účelem vytvoření prostoru pro setkávání
(lokality) a sousedů, realizace volnočasových
zájmové akce (týkající se místních zvyků

nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované nebo
zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace –
k omezení počtu typů příjemců došlo z důvodu lepšího zaměření na regionální
a místní potřeby, dále také na základě výsledků místního šetření

Minimální a maximální Výše minimálních a maximálních způsobilých výdajů bude nastavena
výše:
ve výzvě MAS.
Principy preferenčních Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.
kritérií:
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Výsledky:

Indikátory výstupu:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

5 54 01

Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce

Indikátor výsledku:
Kód NČI2014+

Název indikátoru

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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3.4.6. Specifické cíle podporované z PRV
Specifický cíl 3.1 – Modernizace zemědělských aktivit a zařízení
Cíl: Zvyšování investic do zemědělských podniků, podpora rostlinné i živočišné výroby vedoucí
ke snížení výrobních nákladů, modernizaci a zlepšení jakosti vyráběných a konkurenceschopných
produktů.
Podpora v následujících fichích z Priority 3 bude mířena na modernizaci vybavení, strojů a techniky
zemědělských i nezemědělských podnikatelů a družstev pro navýšení jejich konkurenceschopnosti,
zvýšení ekologické šetrnosti k životnímu prostředí a v zájmu tvorby integrované produkce.
Potřeba těchto aktivit vychází z analytické části – viz kapitola 2.7 – Půda a její obhospodařování,
kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu.
Priorita 4 obsahuje fichi podporovanou z PRV – 4.1 Spolupráce. Zde bude podpora soustředěna
na projekty spolupráce, kolektivních projektů a akcí vytvářených mezi jednotlivými MAS či regiony.
Tabulka 32 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 3.1 Modernizace zemědělských aktivit a zařízení

Strategický cíl 3 → Priorita 3 Podnikání
Specifický cíl 3.1 – Modernizace zemědělských aktivit a zařízení
Fiche

3.1 Zemědělské podnikání

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 33 - Fiche 3.1 Zemědělské podnikání

Fiche 3.1

Zemědělské podnikání

Název fiche

3.1 Zemědělské podnikání

Vazba na článek Nařízení Dílčí opatření 4.1 – Investice do zemědělských podniků; Článek 17,
PRV
odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků.
Vymezení fiche

Stručný popis fiche

kapitola 2.1 – Půda a její obhospodařování
Podpora fiche je zaměřena na zvýšení
celkové
výkonnosti
a
udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá
k naplňování a zvýšení životaschopnosti
zemědělských
podniků
a konkurenceschopnosti zemědělské činnosti
v regionu. Podpora je dále zaměřena
na zlepšení
hospodářské
výkonnosti
zemědělských podniků a usnadnění jejich
modernizace a diverzifikace.

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Specifický
cíl
3.1
–
Modernizace
zemědělských aktivit a zařízení

Podpora zahrnuje hmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
určena je na investice do technologií pro živočišnou a rostlinnou
výrobu. Podpora zahrnuje 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 nehmotné investice
do zemědělských staveb. Z důvodu nízké alokace finančních
prostředků. Dále nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení
sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na
biomasu.

Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000,- Kč
Max. 5 000 000,- Kč
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Preferenční kritéria

Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní
projekty, tj. takové, jejichž výsledky povedou při využití co nejméně
zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se tak opravdu
stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracována preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy
jsou následující:
- Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocena míra naplnění indikátorů,
- Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocena výše způsobilých výdajů, ze kterých je
vypočítána dotace,
- Princip efektivnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocen poměr výše nákladů k hodnotě indikátorů,
- Princip potřebnosti projektu, na jehož základě bude
hodnoceno místo realizace, kdy bude zohledněna
především velikost obce, míra nezaměstnanosti v obci a
daňová výtěžnost obce,
- Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude
posuzována připravenost projektu k realizaci,
- Princip trvalé udržitelnosti, na jehož základě bude
hodnocena
míra
ekonomických,
sociálních
a
environmentálních přínosů
- Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra
naplnění spolupráce při tvorbě a realizaci projektu.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní
výzvě MAS.

Indikátory výstupů

Číslo

9 37 01 (Kód NČI2014+)

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid- 2
term (r. 2018)

Indikátory výsledků

Cílový stav

4

Číslo

9 48 00 (Kód NČI2014+)

Název

Pracovní
místa
vytvořená
podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav

0

v rámci

Hodnota pro mid- 0
term (r.2018)
Cílový stav

1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Specifický cíl 3.2 – Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení
Cíl: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci MSP,
k vytvoření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.
Tabulka 34 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 3.2 Modernizace nezemědělského podnikání

Strategický cíl 3 → Priorita 3 Podnikání
Specifický cíl 3.2 – Modernizace nezemědělských aktivit a zařízení
Fiche

3.2 Nezemědělské podnikání

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 35 - Fiche 3.2 Nezemědělské podnikání

Fiche 3.2

Nezemědělské podnikání

Název fiche

3.2 Nezemědělské podnikání

Vazba na článek Nařízení Dílčí opatření 6.4 – Podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností; Typ operace 6.4.1 – Investice
PRV
do nezemědělských činností; Článek 19, odstavec 1., písmeno
b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností.
Vymezení fiche

Stručný popis fiche

kapitola 2.1 – Půda a její obhospodařování,
kapitola 2.1 – Ekonomická struktura
regionu – v SCLLD
Podpora
v rámci
fiche
3.2
je zaměřena na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností, přispívá
k naplňování
sociálního
začleňování,
snižování chudoby. Podporuje hospodářský
rozvoj ve venkovských oblastech, vytváří
malé a střední podniky a pracovní místa.

Vazba na cíle SCLLD
Oblast podpory

Specifický cíl 3.2 – Modernizace
zemědělských aktivit a zařízení

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): CZpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli,
v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. A) NK (EU) č. 651/2014, a dále
s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva), F-Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G-Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách, I-Ubytování, stravování a pohostinství, J-Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílu 60 a 61, M-Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70, N79-Činnosti
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, N81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou
skupiny 81.1, N82.1-Administrativní a kancelářské činnosti, N82.3Pořádání konferencí a hospodářských výstav, N82.92-Balící
činnosti, P85.59-Ostatní vzdělávání i. n., R93-Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti, S95-Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost, S96-Poskytování ostatních
osobních služeb.
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Oblast podpory

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty,
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně
v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování
EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy
o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU.
Činnosti R93-Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a I56Stravování a pohostinství, mohou být realizovány pouze ve vazbě
na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podpora není zaměřena na potravinářský průmysl (zpracování
živočišných anebo rostlinných surovin (zemědělská výroba,
rybolov) za účelem výroby potravin a nápojů). Důvodem je
neidentifikování této potřeby.

Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000,- Kč
Max. 5 000 000,- Kč
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Preferenční kritéria

Cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní
projekty, tj. takové, jejichž výsledky povedou při využití co nejméně
zdrojů k naplňování cílů fiche a tedy i SCLLD. Aby se tak opravdu
stalo, byly stanoveny principy, na základě kterých budou
rozpracována preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy
jsou následující:
- Princip účelnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocena míra naplnění indikátorů,
- Princip hospodárnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocena výše způsobilých výdajů, ze kterých je
vypočítána dotace,
- Princip efektivnosti projektu, na jehož základě bude
hodnocen poměr výše nákladů k hodnotě indikátorů,
- Princip potřebnosti projektu, na jehož základě bude
hodnoceno místo realizace, kdy bude zohledněna
především velikost obce, míra nezaměstnanosti v obci a
daňová výtěžnost obce,
- Princip proveditelnosti projektu, na jehož základě bude
posuzována připravenost projektu k realizaci,
- Princip trvalé udržitelnosti, na jehož základě bude
hodnocena
míra
ekonomických,
sociálních
a
environmentálních přínosů
- Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra
naplnění spolupráce při tvorbě a realizaci projektu.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní
výzvě MAS.

Indikátory výstupů

Číslo

9 37 01 (Kód NČI2014+)

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid- 7
term (r.2018)

Indikátory výsledků

Cílový stav

15

Číslo

9 48 00 (Kód NČI2014+)

Název

Pracovní
místa
vytvořená
podpořených projektů

Výchozí stav

0

v rámci

Hodnota pro mid- 1
term (r. 2018)
Cílový stav

1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Specifický cíl 4.1 – Spolupráce
Cíl: Kooperace s ostatními MAS pro získávání nových zkušeností, výměnu dobré praxe a to nejenom
v oblasti řízení MAS, ale i v oblastech vzdělávání občanů, zvyšování konkurenceschopnosti
podnikatelských subjektů, zvyšování kulturního vyžití apod. Spolupráce s ostatními regiony,
sdruženími, podnikatelskými subjekty, se subjekty na místní, regionální, národní i přeshraniční
a zahraniční úrovni pro získání nových zkušeností, výměny a prezentace dobré praxe a zvýšení
konkurenceschopnosti regionu MAS Brdy.
Spolupráce s ostatními MAS na území především ČR bude probíhat na základě připravovaných dohod
a rozhovorů se zástupci některých MAS. Náplň spolupráce bude především příprava a realizace
měkkých projektů – vzdělávacích a kulturních akcí pro propagaci širšího zájmového území a místních
akčních skupin.
Kooperace s rozličnými subjekty na území ČR i mimo ni bude probíhat na základě připravovaných
dohod a rozhovorů se zástupci těchto organizací. Náplň spolupráce bude především příprava
a realizace měkkých projektů – vzdělávacích, propagačních, informačních, volnočasových a kulturních
akcí pro zvyšování konkurenceschopnosti regionu MAS Brdy.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav,
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí
prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů
spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
Tabulka 36 - Hierarchie cílů v rámci Priority 4 Partnerství

Strategický cíl 4 → Priorita 4 Partnerství
Specifický cíl 4.1 – Spolupráce
Dílčí cíle specifického 4.1.1 Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného
cíle 4.1
místního rozvoje
4.1.2
Příprava
a
provádění
kooperačních činností místní akční 4.1 Partnerství
skupiny
4.1.3 Podpora spolupráce MAS s jinými
regiony,
případně
zahraniční
spolupráce či spolupráce s jinými
partnery než jsou MAS
Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 37 - Fiche 4.1 Spolupráce

Fiche 4.1

Spolupráce

Název fiche

4.1 Spolupráce

Vazba na článek Nařízení Dílčí opatření 19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností
PRV
místních akčních skupin; článek 44 nařízení (EU) č. 1303/2013
Vymezení fiche

Stručný popis fiche

kapitola 2.1 – Budoucí vývoj MAS,
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou
spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez
této spolupráce v takové podobě nevznikly.
MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS.

Vazba na cíle SCLLD
Oblast podpory

Specifický cíl 4.1 – Spolupráce

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce,
které musí být v souladu se SCLLD. V rámci projektu lze realizovat
měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové)
zaměřené na témata, která jsou řešena v této strategii. Jako
hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné
realizovat pouze tyto výdaje: 1) investice týkající se zajištění
odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků
a služeb, 2) investice související se vzdělávacími aktivitami, 3)
investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů. Exkurzí, výstav, přenosů příkladů dobré
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky
apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou
provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy
MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu
projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
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Definice příjemce dotace

Příjemce dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena
z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD
nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS
spolupracovat se: 1) skupinou místních veřejných a soukromých
partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU či mimo ni, 2) skupinou místních veřejných a
soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.

Výše způsobilých výdajů

Předpokládaná výše způsobilých výdajů na projekt se bude odvíjet
od počtu zúčastněných MAS, zaměření projektu, vybraného území
apod. Min. výše způsobilých výdajů 50 tis. Kč na projekt
(nevztahuje se na předběžnou technickou podporu), max. výše 5
mil. Kč na projekt, resp. dle stanovené alokace MAS.

Preferenční kritéria
Indikátory výstupů

Budou určena MZE, respektive SZIF
Číslo

9 25 01 (Kód NČI2014+)

Název

Celkové veřejné výdaje (O.1)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid- 0
term (r.2018)
Cílový stav

14 731,- EUR

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

-

Preference projektů u fiche 4.1:
o

Ekonomicky efektivních,

o

Víceodvětvových, mezisektorových,

o

Mezinárodních.
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3.4.7. Specifické cíle individuálních projektů na území – podpora MAS Brdy
Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření a modernizace ČOV
Cíl: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů
a zajištění povodňové ochrany intravilánu.
V rámci druhého specifického cíle první priority byly identifikovány potřeby regionu vzhledem
ke kvalitě místních vodních zdrojů. Z rozhovorů se starosty také vyplynulo, že některé obce nutně
potřebují protipovodňovou ochranu (např. Trhové Dušníky).
Tyto potřeby vyvstaly při komunitním projednávání, jejich popis je k nalezení v analytické části
strategie – viz kapitola 2.8 Životní prostředí – voda a protipovodňová opatření.
Tabulka 38 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 1.2 Tvorba protipovodňových opatření a modernizace
ČOV

Strategický cíl 1 → Priorita 1 Bezpečnost
Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření a modernizace ČOV
Dílčí cíle specifického cíle
1.2

1.2.1 Výstavba kanalizace odpadních vod
1.2.2 Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV
1.2.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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A.
-

Zařazení do struktury OPŽP:
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření
a modernizace ČOV

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.8 Životní prostředí – voda a protipovodňová
opatření,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod
v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace
a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace
odpadních vod,

o

Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,

o

Odstraňování eutrofizace vod vhodnými opatřeními.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPŽP a jejichž záměr bude v souladu se strategií
CLLD: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky,
příspěvkové organizace, obchodní společnosti.

-

Více informací o podporovaných aktivitách a příjemcích – viz Pravidla pro žadatele
a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.

Tabulka 39 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPŽP – kvalita vody

Indikátor

Název

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

Výstup

Počet nově vybudovaných či modernizovaných ČOV

1

stavba

Výstup

Počet nově vybudovaných či modernizovaných
kanalizačních systémů

1

stavba

Výsledek

Počet realizovaných aktivit, jejichž výsledkem bude
snížení či odstranění eutrofizace vody

1

opatření/stavba

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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B.
-

Zařazení do struktury OPŽP:
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření
a modernizace ČOV

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.8 Životní prostředí – voda a protipovodňová
opatření,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé kynety pro běžné
průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

o

Zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech
s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch – tzv.
povodňové parky v extravilánu do volné krajiny,

o

Plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení,

o

Podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod
nebo kanalizace

o

Výstavba ochranných nádrží – suchých, retenčních, poldrů,

o

Vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPŽP a jejichž záměr bude v souladu se strategií
CLLD: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní
organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská
zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické
osoby podnikající.

-

Více informací o podporovaných aktivitách a příjemcích – viz Pravidla pro žadatele
a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.

Tabulka 40 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území - OPŽP - protipovodňová
opatření

Indikátor

Výstup

Název
Počet úprav terénu a vodních toků pro zvýšení
protipovodňové ochrany území

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

2

stavba

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu
Cíl: Začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do vzdělávací struktury regionu, zlepšení kvality
a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým
potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.
Ve venkovských oblastech je všeobecně problém s kvalitou vzdělávání především v oblasti
nevybavenosti základních škol. Tento specifický cíl si klade za úkol zvýšit poskytování kvalitních
podmínek pro výuku, začleňovat znevýhodněné žáky do plného vzdělávání a tím zvýšit
konkurenceschopnost lidských zdrojů.
Zdroj v analytické části k tomuto specifickému cíli naleznete – viz kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel nezaměstnanost, kapitola 2.1 – Školství.
Tabulka 41 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 2.2 Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu

Strategický cíl 2 → Priorita 2 Lidé
Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu
Dílčí cíle specifického cíle 2.2.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí
2.2
do vzdělávání
2.2.2 Poskytování kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání
2.2.3 Navýšení investic do vzdělávání, odborné přípravy a odborného
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního vzdělávání
Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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C.

-

Zařazení do struktury OPVVV:
Investiční priorita 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání
Tematický cíl 9. – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci,

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel - nezaměstnanost,
kapitola 2.6 – Školství,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Podpora inkluze žáků, kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání,

o

Strategické hodnocení kvality vzdělávání,

o

Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů, posílení
kreativity, manuální zručnosti, vztahu k přírodě a technice,

o

Modernizace výukových metod pro zvýšení kvality, zajištění lepšího diagnostikování
individuálních potřeb dětí a žáků,

o

Zlepšování sociálního klimatu.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPVVV a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: běžné školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního
a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší
odborné školy, v případě projektů zaměřených na aktivizační programy pro děti a žáky
se zdravotním postižením mohou být příjemci školy samostatně zřízené pro žáky
se zdravotním postižením, další subjekty podílející se na vzdělávacích aktivitách, vysoké školy.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích a specifikaci cílového území –
viz text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 42 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPVVV – inkluze

Indikátor

Název

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

Výstup

Projekty inkluze

1

realizace

Výstup

Modernizace učeben technického a přírodovědného
vzdělávání

2

stavba

Výstup

Pořízené vybavení pro technické a přírodovědné
vyučování

2

set

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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D.
-

Zařazení do struktury OPVVV: Tematický cíl 10. – Investice do vzdělávání odborné přípravy
a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel - nezaměstnanost,
kapitola 2.6 - Školství

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Spolupráce mezi školami, zřizovateli škol včetně partnerů, vzájemné učení mezi
školami,

o

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání,

o

Vzdělávání s akcentem na inkluzi, individualizaci a rozvoj každého dítěte a žáka,

o

Zvyšování kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství,

o

Profesní rozvoj a zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků, zvyšování kvality
přípravy učitelů,

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPVVV a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního
vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy,
vysoké školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy
a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích a specifikaci cílového území –
viz text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 43 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPVVV – vzdělávání

Indikátor

Název

Výstup

Projekty spolupráce mezi školami

Výstup

Školení
pedagogů
v oblasti
psychologického vzdělávání

pedagogicko-

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

1

realizace

1

realizace

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Specifický cíl 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace, dalšího vzdělávání, sociální
a genderové nediskriminace
Cíl: Zvýšit přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě
nezaměstnaných, zajištění genderové rovnosti a boj s chudobou.
V oblasti se nachází hodně matek s dětmi, které jsou při následném hledání zaměstnání po mateřské
či rodičovské dovolené diskriminovány na trhu práce především z důvodu časté nemocnosti dítěte,
dojezdové vzdálenosti do zaměstnání ve spojení s dojezdovou vzdáleností do zařízení, kam po dobu
zaměstnání odkládají své ratolesti (MŠ, ZŠ).
Dále se vyskytuje u některých osob na území nižší vzdělanost a nižší adaptabilita na pracovní návyky
a prostředí, proto je nutné tyto osoby a jejich zaměstnavatele podpořit při realizaci pracovněprávních vztahů.
Více viz analytická část strategie - kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel – nezaměstnanost.
Tabulka 44 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 2.3 Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace, dalšího
vzdělávání, sociální a genderové nediskriminace

Strategický cíl 2 → Priorita 2 Lidé
Specifický cíl 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální
a genderové nediskriminace
Dílčí cíle specifického cíle 2.3.1 Podpora přístupu k zaměstnání pro osoby hledající práci
2.3
2.3.2 Zajištění rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání a kariérním
postupu
2.3.3 Aktivní začlenění s ohledem na rovné příležitosti a aktivní účast
2.3.4 Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání, podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků
Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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E.
-

Zařazení do struktury OPZ:
Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
Investiční priorita 1.1 – Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní
osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také
prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků,

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cil 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace
a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální a genderové nediskriminace,

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel – nezaměstnanost,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Činnosti související s vyhledáváním zaměstnání, poradenské a informační činnosti
a programy, bilanční a pracovní diagnostika, podpora získávání nové rekvalifikace,

o

Vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob
náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, umístění na uvolněná pracovní
místa,

o

Aktivity vedoucí k získání pracovních návyků a zkušeností, flexibilní forma
zaměstnání, motivační aktivity, pracovní rehabilitace, aj.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPZ a jejichž záměr bude v souladu se strategií
CLLD: MPSV a jím zřízené instituce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové
organizace, obce a svazky obcí.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích a specifických podporovaných
územích – viz text Operační program zaměstnanost 2014 - 2020.

Tabulka 45 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPZ – zaměstnanost

Indikátor
Výsledek

Název
Počet nově vytvořených pracovních míst

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

3

osoba

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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F.
-

Zařazení do struktury OPZ:
Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita 1.2 – Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup
k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné
odměny za stejnou práci,

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cil 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace
a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální a genderové nediskriminace,

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel - nezaměstnanost,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené
na zlepšení jejich přístupu na trhu práce, vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby
na mateřské a rodičovské dovolené,

o

Odstraňování projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, vzdělávání,
zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu
práce za účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě
pohlaví, aj.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPZ a jejichž záměr bude v souladu se strategií
CLLD: Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, zaměstnavatelé, kraje
a obce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, sociální partneři
atd.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích a specifických podporovaných
územích – viz text Operační program zaměstnanost 2014 - 2020.

Tabulka 46 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPZ – nediskriminace

Název

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

Projekty vzdělávání žen a osob na mateřské
či rodičovské dovolené

1

realizace

Indikátor
Výstup

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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G.
-

Zařazení do struktury OPZ:
Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu
rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cil 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace
a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální a genderové nediskriminace,

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.1 Vývoj počtu obyvatel - nezaměstnanost,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Sociální začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického,
sociálního, pracovního života společnosti,

o

Služby poskytované terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce,

o

Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí, programy prevence sociálně
patologických jevů a prevence kriminality, programy sekundární a terciární prevence
pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, programy pro
osoby s chronickým duševním onemocněním,

o

Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního
nebo etnického původu, víry nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální
orientace či jiného statutu,

o

Aktivity místních samospráv při optimalizace pokrytí regionů sociálními službami,
službami pro rodiny a děti a další navazující služby podporující sociální začleňování,
aj.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPZ a jejichž záměr bude v souladu se strategií
CLLD: Poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS2, NNO3,
zaměstnavatelé, sociální podniky, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce
atd.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích a specifických podporovaných
územích – viz text Operační program zaměstnanost 2014 - 2020.

Tabulka 47 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPZ – inkluze

Název

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

Nově vytvořená pracovní místa pro sociálně
vyloučené osoby

2

osoby

Indikátor

Výsledek

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
2
3

OSS – organizační složky státu
NNO – nestátní neziskové organizace
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Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání a modernizace technologií
Cíl: Podpora podnikových investic do výzkumu a vývoje a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky,
šíření technologií, sociálních a ekologických inovací, podpora podnikání a zakládání nových firem,
podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj podniků a služeb.
Záměrem tohoto specifického cíle je podpořit přípravu a realizaci projektů inovativního charakteru
na daném území s možností širokého využití pro podnikatelský i veřejný sektor. Potřeba zavádění
moderních technologií a výsledků vědy a výzkumu do každodenní praxe byla vnímána velmi naléhavě
především z pohledu zvýšení konkurenceschopnosti místní produkce a služeb.
Souvztažnost k analytické části SCLLD viz kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu.
Tabulka 48 - Hierarchie cílů v rámci Specifického cíle 3.3 Podpora inovativního podnikání a modernizace
technologií

Strategický cíl 3 → Priorita 3 Podnikání
Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání a modernizace technologií
Dílčí cíle specifického cíle 3.3

3.3.1 Zvýšení inovace v území – Inovační projekt
3.3.2 Zvýšení potenciálu místních podniků
3.3.3 Pořízení
podnikatelů

a

modernizace

technologie

místních

3.3.4 Rekonstrukce a znovuvyužití starých nemovitostí
Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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H.
-

Zařazení do struktury OPPIK:
Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifický cíl 1.1 – Zvýšit inovační výkonnost podniku
Program – Inovace

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání
a modernizace aktivit a zařízení

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Realizace inovačního projektu, realizace projektu na podporu ochrany a nákupu práv
duševního vlastnictví,

o

Inovační projekty zaměřené na zavedení nových metod organizace firemních procesů
a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu
produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů
nebo zavedení nových prodejních kanálů, projekty vedoucí ke zvýšení technických
a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby
a poskytování služeb.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPPIK a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: podnikatelské subjekty, zemědělští podnikatelé a potravinářští podnikatelé,
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, kteří splňují podmínky dané programem.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích – viz text Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Tabulka 49 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPPIK – inovace

Indikátor
Výstup

Název
Modernizační a inovační projekt

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

1

realizace

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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I.
-

Zařazení do struktury OPPIK:
Prioritní osa 1 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 1.1 – Zvýšit inovační výkonnost podniků
Program – Potenciál

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání
a modernizace aktivit a zařízení

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající
v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro
zajištění aktivit tohoto centra,

o

U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPPIK a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: podnikatelský subjekt zemědělští podnikatelé, potravinářští podnikatelé,
kteří splňují podmínky dané programem.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích – viz text Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Tabulka 50 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPPIK – výzkum a vývoj

Indikátor
Výstup

Název
Vybudování, rozvoj vývojového centra

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

1

Realizace/stavba

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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J.
-

Zařazení do struktury OPPIK:
Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 2.1 – Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
Program – Technologie

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání
a modernizace aktivit a zařízení

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících
drobných podnikatelů a malých a středních podniků v hospodářsky problémových
regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti,

o

Podpora specifických podnikatelských činností – dle podmínek operačního programu.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPPIK a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: podnikatelé, kteří splňují podmínky programu.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích – viz text Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Tabulka 51 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPPIK – technologie

Indikátor
Výstup

Název
Nově vytvořené podnikatelské subjekty na území

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

1

subjekt

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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K.
-

Zařazení do struktury OPPIK:
Prioritní osa 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Specifický cíl 2.3 – Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
Program – Nemovitosti

-

Zařazení do struktury SCLLD: Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání
a modernizace aktivit a zařízení

-

Vstupy z analytické části SCLLD: kapitola 2.2 – Ekonomická struktura regionu,

-

Problémy k řešení/oblasti podpory:
o

Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických
zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

-

Příjemci dotace, kteří musí přímo žádat na OPPIK a jejichž záměr bude v souladu
se strategií CLLD: podnikatelské subjekty, kteří splňují podmínky programu.

-

Více informací o podporovaných aktivitách, příjemcích – viz text Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.

Tabulka 52 - Vlastní monitorovací indikátory MAS pro sledování aktivit na území – OPPIK – nemovitosti

Indikátor
Výstup

Název
Modernizace objektu brownfields

Plánovaný
cílový stav

Měrná jednotka

1

stavba

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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3.5.

Vazba na horizontální témata

Horizontální témata Evropské unie představují průřezové oblasti, které se prolínají všemi operačními
programy a zároveň je musí respektovat každý projekt realizovaný na území Evropské unie
z finančních prostředků EU. Všichni žadatelé vysvětlují, jaký dopad bude mít jejich projekt na tyto
klíčové oblasti. Jedná se o tato témata:
-

UDRŽITELNÝ ROZVOJ – Obecně se jedná o soulad mezi ekonomickou, environmentální
a sociální oblastí. Programy i projekty tedy musí přispívat k hospodářskému rozvoji, inovacím
a technologiím, zároveň hospodárným způsobem (předcházet krizím), dále musí mít kladné
dopady na životní prostředí a nepřispívat ke klimatickým změnám (např. podpora
obnovitelných zdrojů energie, zavádění ekologicky šetrných postupů, zařízení apod.),
v neposlední řadě ještě splňovat podmínky sociálního respektu a předcházení chudobě.
Vliv konkrétních opatření v rámci MAS bude dále rozpracován v jednotlivých výzvách.
Hodnocení projektu bude probíhat s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

-

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACE – Představují potírání diskriminace napříč různými
hledisky – gender, rasa, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní stav a postižení, věk,
sexuální orientace, světový názor, životní styl, migrace, kvalifikace, drogově závislí apod.
Souhrnně se jedná o osoby sociálně vyloučené, nebo osoby, kterým hrozí sociální vyloučení.
Žadatelé se vždy ve svých projektových žádostech budou vyjadřovat k zaměření jejich
projektu na rovné příležitosti. Podrobnosti budou dále rozpracovány v jednotlivých
konkrétních výzvách.

-

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN - Podpora činností odstraňujících bariéry rovného
přístupu ke vzdělání, zaměstnání, rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace, rozvoj distančních
forem vzdělávání nejen mužů, ale i ženám a to nediskriminačně v souladu s naplňováním
principu rovných příležitostí a nediskriminace.
Jedná se také o uplatňování přístupu rovného zacházení, podporu tvorby projektů
odstraňujících projevy diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, propagace a zvyšování
povědomí o významu rovných příležitostí na trhu práce a motivace zaměstnavatelů
k zavádění flexibilních forem organizace práce a odstraňování příčin nerovného postavení.

-

KLIMA – Klimatem rozumíme dlouhodobý stav počasí, podmíněný mnoha faktory –
energetická bilance, cirkulace atmosféry, charakter zemského povrchu nebo vliv lidské
činnosti. Kvalita klimatu má pak dopady na zemědělství a to spíše negativní než pozitivní.
MAS bude při své činnosti a podpoře území dbát na pozitivní či neutrální vliv na klima,
podporovat bude projekty, které nepřispívají ke skleníkovému efektu země apod.

-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Při přípravě i realizaci SCLLD je dbáno na pozitivní vliv strategie
a projektů dále tvořených na životní prostředí. Zájmové území se nachází v přímé sousednosti
s nově vzniklou CHKO Brdy. Veškeré investiční akce na území budou posuzovány
odpovědnými pracovníky, zda mají neutrální či pozitivní vliv na ŽP, v případě, že projekt/akce
bude mít negativní vliv, nebude podpořena. Environmentální aspekt bude prosazován
při činnosti MAS, odborném vzdělávání veřejnosti, technické pomoci žadatelům, při zařízení
nezbytných kancelářských prostor, při pořizování strojů a zařízení v rámci projektů, apod.

-

INOVACE - Z důvodu přítomnosti a stále se zvyšující globalizace, kde se zostřují konkurenční
tlaky, MAS bude podporovat projekty a činnosti, které svojí inovativností zvýší
konkurenceschopnost v zájmovém území. Podporovat bude podnikatele, jak zemědělské,
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tak nezemědělské. Podmínkou bude, aby při projektech došlo k rozšíření škály výrobků,
služeb, vytvoření nových metod výroby, dodávek, distribuce, zavedení změn řízení,
organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly v souvislosti a doplněním
výše uvedených dalších horizontálních principů.
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3.6.

Finanční plán – tabulková část

Tabulka 53 – Nastavení 1. cíle priority 1 BEZPEČNOST
Priorita 1 BEZPEČNOST

Bezpečný region v oblasti pohybu jeho obyvatel za zaměstnáním, vzděláním, sociální infrastrukturou, kulturou a jinými aktivitami.
Region s možností rychlé a kvalitní reakce na přírodní pohromy a další nepříznivé přírodní vlivy a situace.
Strategický cíl 1 -

Specifický cíl 1.1 – Bezpečnost pohybu a rychlá reakce na přírodní katastrofy
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD

Opatření SCLLD
Program OP

1.1.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy

Chodci

1.1.2 Moderní vybavení složek IZS

Hasiči

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

4

IROP = Integrovaný regionální operační program

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

4

IROP

Prioritní osa OP

Specifický cíl
OP

Z toho EU

Ostatní zdroje

1. Zvýšení
konkurenceschopnosti
v území

1.2

8 000,00

Zdroje
žadatelů/příjemců

1.3

3 000,00

Tabulka 54 - Nastavení 2. cíle priority 1 BEZPEČNOST
Priorita 1 BEZPEČNOST

Bezpečný region v oblasti pohybu jeho obyvatel za zaměstnáním, vzděláním, sociální infrastrukturou, kulturou a jinými aktivitami.
Region s možností rychlé a kvalitní reakce na přírodní pohromy a další nepříznivé přírodní vlivy a situace.
Strategický cíl 1 -

Specifický cíl 1.2 – Tvorba protipovodňových opatření a modernizace ČOV
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD
Program OP

1.2.1 Výstavba kanalizací odpadních vod
5

1.2.2 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
1.2.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

OPŽP

Prioritní osa OP

Specifický cíl
OP

1. Zlepšování kvality
vody a snižování rizika
povodní

1.1

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

MAS finančně nepodpořeno
1.3

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

5

OPŽP = Operační program životní prostředí
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Tabulka 55 - Nastavení 1. cíle priority 2 LIDÉ
Priorita 2 LIDÉ
Strategický cíl 2 - Region s dostupnou kvalitní vzdělávací infrastrukturou zajišťující rovné příležitosti ve vzdělávání a následném přístupu na trh práce. Soudržný region

s vzájemnou kooperací místních aktérů a obyvatel založené na přístupu k víceúčelovým zařízením pro tvorbu komunitní základy v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní
a rekreační.
Specifický cíl 2.1 – Moderní vzdělávání a komunitní soudržnost a rozvoj
Dílčí cíle SCLLD

Identifikace programu

Opatření
SCLLD
Program OP

Prioritní osa OP

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)
Specifický cíl
OP

Z toho EU

Ostatní zdroje

2.1.1 Zajištění předškolní péče
2.1.2 Poskytování celoživotní vzdělávání
Vzdělanost
2.1.3 Zvýšení rekvalifikace obyvatel

IROP

2.1.4 Zlepšení vybavení učeben technického, řemeslného a jazykového
vyučování
2.1.5 Vybudování komunitního centra

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Komunita

2. Zkvalitnění
veřejných služeb
v území

6 535,50
2.4

5 845,50

Zdroje
žadatelů/příjemců

Tabulka 56 - Nastavení 2. cíle priority 2 LIDÉ
Priorita 2 LIDÉ
Strategický cíl 2 - Region s dostupnou kvalitní vzdělávací infrastrukturou zajišťující rovné příležitosti ve vzdělávání a následném přístupu na trh práce. Soudržný region

s vzájemnou kooperací místních aktérů a obyvatel založené na přístupu k víceúčelovým zařízením pro tvorbu komunitní základy v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní
a rekreační.
Specifický cíl 2.2 – Inkluze žáků a posilování motivace ke studiu
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD
Program OP

2.2.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
2.2.2 Poskytování kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání
2.2.3 Navýšení investic do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního vzdělávání

6

OPVVV

Prioritní osa OP

3. Rovný přístup
ke kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu
a sekundárnímu
vzdělávání

Specifický cíl
OP

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

9.
MAS finančně nepodpořeno
10.

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

6

OPVVV = Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání
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Tabulka 57 - Nastavení 3. cíle priority 2 LIDÉ
Priorita 2 LIDÉ
Strategický cíl 2 - Region s dostupnou kvalitní vzdělávací infrastrukturou zajišťující rovné příležitosti ve vzdělávání a následném přístupu na trh práce. Soudržný region

s vzájemnou kooperací místních aktérů a obyvatel založené na přístupu k víceúčelovým zařízením pro tvorbu komunitní základy v oblasti sociální, vzdělávací, kulturní
a rekreační.
Specifický cíl 2.3 – Podpora zaměstnanosti, rekvalifikace a dalšího vzdělávání pracovníků, sociální a genderová nediskriminace
Identifikace programu

Dílčí cíle SCLLD
Program
OP

Prioritní osa OP

2.3.1 Podpora přístupu k zaměstnání pro osoby hledající práci

Investiční
priorita OP

Plán financování
(způsobilé výdaje v tis.
Kč)

1.1
1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

2.3.2 Zajištění rovnosti žen a mužů v přístupu k zaměstnání a kariérnímu
postupu

1.2
OPZ

MAS finančně
nepodpořeno

7

2.3.3 Aktivní začlenění s ohledem na rovné příležitosti a aktivní účast
2. Sociální začleňování a boj s chudobou

2.1

2.3.4 Podpora vzniku a rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání, podpora rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků

Zdroj: vlastní zpracování, 201

7

OPZ = Operační program zaměstnanost
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Tabulka 58 - Stanovení 1. cíle priority 3 PODNIKÁNÍ
Priorita 3 PODNIKÁNÍ
Strategický cíl 3 - Podpořit modernizaci zemědělské i nezemědělské výroby v regionu, zajistit prosperující, konkurenceschopný a trvale udržitelný sektor

podnikání. Důraz také kladen na společnou odpovědnost firem, zájem o zvednutí lokální ekonomiky.
Specifický cíl 3.1 – Modernizace zemědělských aktivit a zařízení
Dílčí cíle SCLLD

Identifikace programu
Fiche SCLLD
Program OP
3.1.1
Zvýšení
modernizace
technologických
zařízení

Zemědělské
podnikání

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

8

PRV = Program rozvoje venkova

8

PRV

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

Prioritní osa OP

Specifický cíl OP

Z toho EU

Ostatní zdroje

6, 6A

19.2.1

1 500,00

Zdroje
žadatelů/příjemců

Tabulka 59 - Stanovení 2. cíle priority 3 PODNIKÁNÍ
Priorita 3 PODNIKÁNÍ

Strategický cíl 3 - Podpořit modernizaci zemědělské i nezemědělské výroby v regionu, zajistit prosperující, konkurenceschopný a trvale udržitelný sektor

podnikání. Důraz také kladen na společnou odpovědnost firem, zájem o zvednutí lokální ekonomiky.
Specifický cíl 3.2 – Modernizace nezemědělského podnikání a zařízení
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD

Program OP
3.2.1 Podpora investic
do zpracovatelského
průmyslu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

Fiche SCLLD

Nezemědělské
podnikání

PRV

Prioritní osa OP
6, 6B

Specifický cíl OP
19.2.1

Z toho EU

Ostatní zdroje

6 851,00

Zdroje
žadatelů/příjemců

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 60 - Stanovení 3. cíle priority 3 PODNIKÁNÍ
Priorita 3 PODNIKÁNÍ
Strategický cíl - Podpořit modernizaci zemědělské i nezemědělské výroby v regionu, zajistit prosperující, konkurenceschopný a trvale udržitelný sektor

podnikání. Důraz také kladen na společnou odpovědnost firem, zájem o zvednutí lokální ekonomiky.
Specifický cíl 3.3 – Podpora inovativního podnikání a modernizace technologií
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD
Program OP

Prioritní osa OP

Specifický cíl
OP

PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

SC 1.1

PO 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

SC 1.1

3.3.3 Pořízení a modernizace technologie
místních podnikatelů

PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
malých a středních firem

SC 2.1

3.3.4 Rekonstrukce a znovuvyužití starých
nemovitostí

PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
malých a středních firem

SC 2.3

3.3.1 Zvýšení inovace v území – Inovační projekt
3.3.2 Zvýšení potenciálu místních podniků
OPPIK

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

MAS finančně nepodpořeno

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 61 - Nastavení 1. cíle priority 4 PARTNERSTVÍ
Priorita 4 PARTNERSTVÍ

Aktivní podpora implementace metody LEADER, jako nezastupitelné součásti v rozvoji venkova a pozitivní rozvíjení regionální
a meziregionální spolupráce pro zajištění koherence celého území nejenom ČR.
Strategický cíl -

Specifický cíl 4.1 – Spolupráce s MAS
Identifikace programu
Dílčí cíle SCLLD
Program OP

Prioritní osa OP

Specifický cíl OP

PRV

6

19.3.1

Plán financování (způsobilé výdaje v tis.
Kč)

4.1.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

4.1.2 Příprava a provádění kooperačních činností
místní akční skupiny

MAS finančně nepodpořeno (resp.
příjemcem je pouze MAS)

4.1.3 Podpora spolupráce MAS s jinými regiony,
případně zahraniční spolupráce či spolupráce s jinými
partnery

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 62 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD celkově – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Specifický cíl SCLLD

SC 1 Bezpečnost
pohybu a rychlá
reakce na přírodní
katastrofy

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

Z toho podpora
Program

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF)

Národní
veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

1.1 Chodci

-

8 421,05

8 000,00

0,00

421,04

0,00

0,00

1.2 Hasiči

-

3 157,89

3 000,00

0,00

157,89

0,00

0,00

IROP
SC 2 Moderní
vzdělávání a
komunitní soudržnost
a rozvoj

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)

4

9d

4.1

2.1 Vzdělanost

-

6 879,47

6 535,50

0,00

343,97

0,00

0,00

2.2 Komunita

-

6 153,16

5 845,50

0,00

307,66

0,00

0,00

3.1 Zemědělské
podnikání

-

3 000,00

1 125,00

375,00

0,00

1 500,00

0,00

13 702,00

5 138,25

1 712,75

0,00

6 851,00

0,00

398,44

298,83

99,61

0,00

0,00

0,00

6a
19.2.1

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských
aktivit a zařízení

PRV

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

6
6b
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 63 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2015 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost pohybu
a rychlá reakce na přírodní
katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní vzdělávání
a komunitní soudržnost a
rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit a
zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

4

9d

4.1

6a

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

19.2.1
PRV

6
6b
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 64 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2016 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost pohybu a
rychlá reakce na přírodní
katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní vzdělávání a
komunitní soudržnost a
rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit a
zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

4

9d

4.1

6a

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

19.2.1
PRV

6
6b
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 65 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2017 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Prioritní
osa
OP/Priori
ta unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné)

Národní
soukromé
zdroje

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá
reakce na přírodní
katastrofy

1.1 Chodci

-

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

1.2 Hasiči

-

3 157,89

3 000,00

0,00

157,89

0,00

0,00

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a
komunitní soudržnost
a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

4 736,84

4 500,00

0,00

236,84

0,00

0,00

2.2 Komunita

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské podnikání

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

7 000,00

2 625,00

875,00

0,00

3 500,00

0,00

4.1 Partnerství

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských
aktivit a zařízení
SC 4 Spolupráce

4

9d

4.1

6a

19.2.1
PRV

6
6b

19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 66 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2018 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje (SR,
SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj, obec,
jiné)

Národní
soukromé
zdroje

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá
reakce na přírodní
katastrofy

1.1 Chodci

-

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

1.2 Hasiči

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a
komunitní
soudržnost a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

1 368,42

1 300,00

0,00

68,42

0,00

0,00

2.2 Komunita

-

3 076,58

2 922,75

0,00

153,83

0,00

0,00

SC 3.1 Modernizace
zemědělských
aktivit a zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

3 000,00

1 125,00

375,00

0,00

1 500,00

0,00

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských
aktivit a zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

4 000,00

1 500,00

500,00

0,00

2 000,00

0,00

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

4

9d

4.1

6A
19.2.1
PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 67 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2019 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

Program

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho vlastní zdroje
příjemce

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

Národní
soukromé
zdroje

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá
reakce na přírodní
katastrofy

1.1 Chodci

-

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

1.2 Hasiči

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a
komunitní soudržnost
a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

774,21

735,50

0,00

38,71

0,00

0,00

2.2 Komunita

-

3 076,58

2 922,75

0,00

153,83

0,00

0,00

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské podnikání

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1 Partnerství

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IROP

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských
aktivit a zařízení
SC 4 Spolupráce

4

9d

4.1

6A

19.2.1
PRV

6
6B

19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 68 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2020 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá reakce
na přírodní katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit
a zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

9d

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 702,00

1 013,25

337,75

0,00

1 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

4.1

6A
19.2.1
PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 69 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2021 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá reakce
na přírodní katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit
a zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

4

9d

4.1

6A

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398,44

298,83

99,61

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

19.2.1
PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 70 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2022 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá reakce
na přírodní katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit
a zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

4

9d

4.1

6A

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

19.2.1
PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 71 - Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – 2023 – dle výše žádostí o platbu
Identifikace programu

Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Z toho podpora

Specifický cíl SCLLD

Opatření SCLLD

Podopatření
SCLLD

SC 1.1 Bezpečnost
pohybu a rychlá reakce
na přírodní katastrofy

1.1 Chodci

-

1.2 Hasiči

-

SC 2.1 Moderní
vzdělávání a komunitní
soudržnost a rozvoj

2.1 Vzdělanost

-

2.2 Komunita

-

SC 3.1 Modernizace
zemědělských aktivit a
zařízení

3.1 Zemědělské
podnikání

-

SC 3.2 Modernizace
nezemědělských aktivit
a zařízení

3.2 Nezemědělské
podnikání

-

SC 4 Spolupráce

4.1 Partnerství

-

Program

IROP

Prioritní
osa
OP/Priorita
unie

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický
cíl OP/
Operace
PRV

Celkové
způsobilé
výdaje
(CZV)

4

9d

4.1

6A

Z toho vlastní zdroje
příjemce
Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Příspěvek
unie

Národní
veřejné
zdroje
(SR, SF)

Národní
veřejné
zdroje
(kraj,
obec,
jiné)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Národní
soukromé
zdroje

19.2.1
PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

- 119 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Tabulka 72 - Celkové finanční zabezpečení prioritních rámců finančně podpořených skrze MAS Brdy

Finanční prostředky celkem v tis. Kč za priority a jednotlivá opatření/fiche
Priorita 1 BEZPEČNOST

Opatření /
Programový
rámec

11 000,00-

Podíl na prioritním rámci

Podíl na IROP

1.1 Chodci

8 000,00

72,73 %

34,22 %

1.2 Hasiči

3 000,00

27,27 %

12,83 %

12 381,00

Podíl na prioritním rámci

Podíl na IROP

2.1 Vzdělanost

6 535,50

52,79 %

27,95 %

2.2 Komunita

5 845,50

47,21 %

25,00 %

8 351,00

Podíl na prioritním rámci/Podíl na PRV

3.1 Zemědělské podnikání

1 500,00

17,96 %

3.2 Nezemědělské podnikání

6 851,00

82,04 %

398,44

Financováno z PRV – opatření 19.3.1

Priorita 2 LIDÉ

Opatření /
Programový
rámec

Priorita 3 PODNIKÁNÍ

Fiche

Priorita 4 PARTNERSTVÍ

Fiche

4.1 Partnerství s MAS

Fiche

4.2 Spolupráce s jinými regiony a
partnery

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 73 - Financování SCLLD v roce 2015 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa
OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 74 - Financování SCLLD v roce 2016 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa
OP/Priorita unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 75 - Financování SCLLD v roce 2017 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

9 999,99

9 500,00

0,00

499,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

2 625,00

875,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 76 - Financování SCLLD v roce 2018 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

6 550,26

6 222,75

0,00

327,51

0,00

0,00

3 000,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

4 000,00

1 500,00

500,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Tabulka 77 - Financování SCLLD v roce 2019 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

5 956,05

5 658,25

0,00

297,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 78 - Financování SCLLD v roce 2020 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6a

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

2 105,26

2 000,00

0,00

105,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 702,00

1 013,25

337,75

0,00

1 351,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 79 - Financování SCLLD v roce 2021 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398,44

298,83

99,61

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 80 - Financování SCLLD v roce 2022 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

- 128 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Tabulka 81 - Financování SCLLD v roce 2023 podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 82 - Financování SCLLD za dobu realizace podle specifických cílů OP – výše žádostí o platbu
Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)
Programový
rámec

PR IROP

Prioritní osa OP/Priorita
unie

4

Investiční
priorita
OP/Prioritní
oblast

Specifický cíl
OP / Operace
PRV

9d

4.1

6A

Z toho podpora

Z toho vlastní zdroje příjemci

Nezpůsobilé
výdaje (v tis.
Kč)

Celkové
způsobilé
výdaje (CZV)

Příspěvek unie

Národní veřejné
zdroje

Národní veřejné
zdroje (kraj,
obec, jiné)

Národní
soukromé
zdroje

24 611,56

23 381,00

0,00

1 230,56

0,00

0,00

3 000,00

1 125,00

375,00

0,00

1 500,00

0,00

13 702,00

5 138,25

1 712,75

0,00

6 851,00

0,00

398,44

298,83

99,61

0,00

0,00

0,00

19.2.1
PR PRV

6
6B
19.3.1

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Obrázek 15 - Nastavení priorit SCLLD

Podnikání

Lidé

Bezpečnost

Partnerství
Hasiči

Chodci

Vzdělanost

Komunita

Zemědělské
podnikání

Nezemědělské
podnikání

Inovace a udržitelný rozvoj
Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Strategické inovativní prvky jsou vždy navrženy tak, aby účinně reagovali na konkrétní rozvojový
problém (problémy viz analytická část strategie). Při koncipování rozvoje území MAS Brdy vesměs
převládají individuální projekty jednotlivých obcí a dalších subjektů, které reagují na aktuální potřeby
bez větší vazby na dlouhodobé cíle. Snaží se nalézat nová řešení problémů daného regionu. Tyto
problémy dříve byly řešeny pouze na úrovni obcí, kde má nyní MAS možnost místním municipalitám
pomáhat. Cíle jsou formulovány na potenciálu území a posilují vnitřní kapacity, přinášejí možnost
spolupráce, rozvíjejí vzdělávání apod. Strategie v maximální možné míře podporuje principy
partnerství a spolupráce místních aktérů v rozvoji území a tvorbu inovací a inovativních přístupů.
Významným zdrojem na inovace území skrz Strategii CLLD se stal IROP – Integrovaný regionální
operační program. Dalším zdrojem pro rozvoj regionu je PRV – Program rozvoje venkova aktuální
pro roky 2014 – 2020. Podpory budou poskytovány v následujících alokacích:
Tabulka 83 - Aktuální alokace pro MAS Brdy

Operační program

Alokace (aktuální k 14. 10. 2015)
v mil. Kč

Fond zdroje

IROP

23,381

ERDF

PRV

8,351

EAFRD

Spolupráce: 0,398
Zdroj: Alokace MAS, verze území k 14. 10. 2015

Předpokládaná finanční podpora určená pro MAS Brdy z operačního programu IROP činí 23, 381 mil.
Kč a z operačního programu PRV 8,351 mil. Kč, jež je určena ke konečným žadatelům. Finanční
alokace mezi jednotlivé priority je určena do období 2016 – 2023, tj. 8 let.
Časovým milníkem plnění čerpání finančních podpory je rok 2018, ve kterém budou vyhodnoceny
výsledky z předchozího období.

V návaznosti na nastavení jednotlivých fichí, které vznikly z projednávání se zájmovými skupinami
v rámci tematických projednávání v území, je sestavena struktura finanční podpory. Celková
alokovaná částka z operačního programu IROP je rozdělena mezi Priority Bezpečnost a Lidé, jejich
podíl financování je stejný. Priorita Podnikání bude zabezpečena finanční podporou z operačního
programu PRV. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny jednotlivá opatření/fiche a jejich alokované
částky v rámci jednotlivých vyhlašovaných výzev.
V jednotlivých rocích budou vyhlášeny 2 výzvy – jaro, podzim. Celkově je předpokládáno vyhlášení
8 výzev, které budou čerpat finanční podpora z IROP a PRV současně. Další výzvy budou vyhlašovány
v případě nedočerpání finančních prostředků v předchozích výzvách.
Čerpání předpokládané finanční alokace je rozděleno v období 2016 – 2020, resp. až do roku 2023.
V roce 2018 proběhne kontrola čerpání finančních prostředků v rámci MAS Brdy a zároveň
naplňování cílů stanovených v jednotlivých prioritních rámcích a opatřeních.
Níže jsou uvedené předpokládaná období vyhlášení jednotlivých výzev i s finančními alokacemi
na tyto výzvy v jednotlivých letech.

Spolufinancování souhrnně za IROP je u všech žadatelů 5 %. Tedy 95 % financí půjde ze zdrojů EU.
Spolufinancování souhrnně za PRV je u všech žadatelů 50 %. Tedy 50 % financí půjde ze zdrojů EU.
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Obrázek 16 - Harmonogram vyhlašování výzev a jejich přidělené alokace

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Předcházející tabulka zobrazuje alokační plány na jednotlivé výzvy. Tabulka následující naopak zobrazuje finanční plán pro výši žádostí o platbu do října
každého roku – dle MPIN str. 36 pozn. 1.
Obrázek 17 - Harmonogram výše žádostí o platbu

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

Obrázek 18 - Plnění požadovaných a doporučených čerpání u jednotlivých výzev

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Obrázek 19 - Požadovaná a doporučená plnění alokací za jednotlivá opatření/fiche

Zdroj: vlastní zpracování, 2015

Dále je požadováno z PRV do roku 2018 vyčerpat 50 % alokace. Tuto podmínku také splňujeme.
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3.7.

Monitorovací indikátory pro jednotlivé priority a opatření

Tabulka 84 - Monitorovací indikátory s podrobnými informacemi
Identifikace programu
Spec. cíl SCLLD

Opatření
SCLLD

Progra
m

Prioritní osa
OP /Priorita
unie

Invest.
priorita

Identifikace indikátorů
Specifický
cíl OP
/Operace
PRV

Kód
NČI2014+

7 50 01

Název indikátoru

Počet
realizací
vedoucích
ke zvýšení
bezpečnosti
v dopravě

Měrná
jednot.

Hodnoty indikátorů

Typ indik.
(výstup/
výsledek)

Vých.
hod.

Datum
výchozí
hodnot
y

Cíl.
hodn
.

Datum
cílové
hodnoty

Milník
31.12.
2018

Cena za jedn.
indik.9

Odůvod.
jakým
způsobem
byly
hodnoty
stanoveny

666 tis.
Kč/realizace
Realizace

Výstup

0

1.11.
2015

12

31.12.
2023

NE

Procento

Výsledek

30

31. 12.
2011

35

31. 12.
2023

NE

1.1
Chodci

SC 1.1
Bezpečnost
pohybu a
rychlá reakce
na přírodní
katastrofy

7 51 20
IROP
4.

9d

4.1

5 70 01

1.2 Hasiči
5 75 20

9

Podíl veřejné osobní
dopravy
na
celkových výkonech
v osobní dopravě
Počet nové techniky
a věcných
prostředků složek
IZS
Počet
exponovaných
území
s nedostatečnou
připraveností složek
IZS

N/A
Viz popis
pod
tabulkou

Sety

Výstup

0

1.11.
2015

6

31.12.
2023

NE

500 tis. Kč za
jeden set

Území

Výsledek

108

31. 12.
2014

48

31. 12.
2023

NE

N/A

Odůvodnění cen za jednotku indikátorů je uvedeno pod tabulkou s indikátory.
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5 00 00

SC 2.1
Moderní
vzdělávání a
komunitní
soudržnost a
rozvoj

2.1
Vzdělává
ní

IROP
5 00 01

4.

IP 9d

4.1
5 00 30

5 54 01
2.2
Komunita

6 75 10

SC 3.1
Modernizace
zemědělských
aktivit a

3.1
Zeměděls
ké
podnikán

PRV

6

6A

19.2.1

93701

Počet podpořených
vzdělávacích
zařízení

Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávací
zařízení
Podíl osob
předčasně
opouštějících
vzdělávací systém

Počet podpořených
zázemí pro služby a
sociální práci

Kapacita služeb a
sociální práce
Počet podpořených
podniků/příjemců

Zařízení

Výstup

0

1.11.
2015

15

31.12.
2023

8

436 tis.
Kč/zařízení

Viz popis
pod
tabulkou
Osoby

Výstup

0

1.11.
2015

300

31.12.
2023

NE

N/A

%

Výsledek

5,4

31.12.
2013

5,0

31.12.
2023

NE

N/A

Zázemí

Výstup

0

Klienti

Výsledek

0

Počet

Výstup

0

1.11.
2015

1.11.
2015

1.11.
2015

2

10

4

31.12.
2023

31.12.
2023

31.12.
2023

NE

2,9
mil.
Kč/zázemí.
(v podobě 1 x
zázemí
s prům.
okamž.
Kapacit. 30
klientů)

Ne

N/A

2

N/A

Viz popis
pod
tabulkou
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zařízení

í
94800

93701
SC 3.2
Modernizace
nezemědělsk
ých aktivit a
zařízení

3.2
Nezeměd
ělské
podnikán
í

6

6B

4.1
Partnerst
ví

6

6B

Počet podpořených
podniků/příjemců

Osoby

Výsledek

0

1.11.
2015

1

31.12.
2023

1

N/A

Počet

Výstup

0

1.11.
2015

15

31.12.
2023

7

N/A

Osob

Výsledek

0

1.11.
2015

1

31.12.
2023

1

N/A

EUR

Výstup

0

1.11.
2015

14.7
31
EUR

31.12.
2023

0

N/A

19.2.1

94800

SC 4
Spolupráce

Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů

19.3.1

92501

Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů

Celkové veřejné
výdaje (O.1)

Zdroj: vlastní zpracování, informace čerpány z dokumentů jednotlivých Programových dokumentů OP, 2015

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly stanoveny na základně mnohých diskuzí se zástupci místních samospráv, místních šetření, jednání
programových výborů – zejména např. 23. 11. 2015. Stanovení ceny za jednotku indikátoru probíhalo jednak na základě zkušeností v souvislosti s cenou
obvyklou, jednak s následným porovnáním stanovených průměrných cen obvyklých dle IROP.
Uvedené vstupní/výchozí hodnoty monitorovacích indikátorů byly u MI výstupu brány dle pravidel – uveďte hodnotu nula; u MI výsledku se vycházelo
z předpokladu, že MAS Brdy je začínající MAS, bez předchozího působení v regionu a jeho rozvoji, proto nikdy dříve nemohla vytvořit jakoukoli hodnotu.
Hodnoty byly určeny ke shodnému datu – datu zpracování – a to 1. 11. 2015.
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Ohodnocení monitorovacích indikátorů:
-

7 50 01 – Je jasné, že projektů pro zvýšení bezpečnosti bylo v režii jednotlivých členských obcí realizováno mnoho, ale žádné nebyly hodnoceny
způsobem, který v současné době požaduje IROP. Datum 1. 11. 2015 je brán z pohledu začínající MAS, bez předchozího působení v regionu, zároveň
v této době došlo k prvnímu schválení strategie výkonným orgánem MAS. Cílová hodnota (12) byla stanovena v poměru k plánovanému rozpočtu
na aktivitu, dále dle průměrné ceny stanovené na základě šetření (průzkumu trhu) pořizovacích cen a zároveň s absorpční kapacitou území. Hodnota
milníku není uvedena na základě požadavku ve výše zmíněném dokumentu IROP.

-

7 51 20 – Výchozí hodnota (30), datum výchozí hodnoty, cílová hodnota (35) i datum cílové hodnoty a nespecifikovaná cena a absence hodnoty
milníku za MI jsou přebrány na základě požadavků IROP.

-

5 70 01 – Výchozí hodnota (0) uvedena na základě požadavku IROP. Datum výchozí hodnoty 1. 11. 2015 je brán z pohledu začínající MAS, bez
předchozího působení v regionu, zároveň v této době došlo k prvnímu schválení strategie výkonným orgánem MAS. Cílová hodnota (6) byla
stanovena v poměru k plánovanému rozpočtu na aktivitu, dále dle průměrné ceny stanovené na základě šetření (průzkumu trhu) pořizovacích cen
techniky a zároveň s ohledem na absorpční kapacitu území. Hodnota milníku není uvedena na základě požadavku ve výše zmíněném dokumentu
IROP.

-

5 75 20 – Výchozí hodnota (108), datum výchozí hodnoty, cílová hodnota (48) i datum cílové hodnoty a nespecifikovaná cena za jednotku MI a
absence hodnoty milníku za MI jsou přebrány na základě požadavků IROP.

-

5 00 00 – Výchozí hodnota (0) uvedena na základě požadavku IROP. Datum výchozí hodnoty 1. 11. 2015 je brán z pohledu začínající MAS, bez
předchozího působení v regionu, zároveň v této době došlo k prvnímu schválení strategie výkonným orgánem MAS. Cílová hodnota (15) byla
stanovena v poměru k plánovanému rozpočtu na aktivitu, dále dle průměrné ceny stanovené na základě šetření (průzkumu trhu a rozhovorů aktérů,
kteří podobné projekty již realizovali) pořizovacích cen a cen za rekonstrukci a zároveň s ohledem na absorpční kapacitu území. Hodnota milníku
uvedena v polovičním množství oproti cílové hodnotě (8).

-

5 00 01 – Výchozí hodnota (0), cílová hodnota (300), datum cílové hodnoty a nespecifikovaná cena a absence hodnoty milníku za MI jsou přebrány
na základě požadavků IROP. Výše cílové hodnoty stanovena na základě zkušeností s projektem Studentské sociální minipodniky, na kterém MAS
spolupracovala jako partner a dále s ohledem na cílovou hodnotu indikátoru předchozího 5 00 00 (15), tedy 15 * 20 = 300 osob.

-

5 00 30 – Výchozí hodnota (5,4 %), datum výchozí hodnoty, cílová hodnota (5,0 %) i datum cílové hodnoty a nespecifikovaná cena za jednotku MI
a absence hodnoty milníku za MI jsou přebrány na základě požadavků IROP.
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-

5 54 01 – Výchozí hodnota (0) uvedena na základě požadavku IROP. Datum výchozí hodnoty 1. 11. 2015 je brán z pohledu začínající MAS, bez
předchozího působení v regionu, zároveň v této době došlo k prvnímu schválení strategie výkonným orgánem MAS. Cílová hodnota (2) byla
stanovena v poměru k plánovanému rozpočtu na aktivitu, dále dle průměrné ceny stanovené na základě místního šetření (průzkumu trhu)
stavebních a pořizovacích cen a zároveň s ohledem na absorpční kapacitu území. Hodnota milníku není uvedena na základě požadavku ve výše
zmíněném dokumentu IROP.

-

6 75 10 – Výchozí hodnota (0) a datum výchozí hodnoty 1. 11. 2015 jsou brány z pohledu začínající MAS, bez předchozího působení v regionu,
zároveň v této době (datum výchozí hodnoty) došlo k prvnímu schválení strategie výkonným orgánem MAS. Cílová hodnota (10) byla stanovena
v poměru k plánovanému rozpočtu na aktivitu, dále dle průměrné ceny stanovené na základě místních šetření (průzkumu trhu) stavebních
a pořizovacích cen a zároveň s ohledem na absorpční kapacitu území. Hodnota milníku a průměrná cena za MI nejsou uvedeny na základě
požadavku IROP.
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3.8.

Realizace priorit

K naplňování strategie MAS Brdy bude v průběhu realizačního období docházet několika cestami, tak
aby toto uskutečňování probíhalo v souladu s cíli strategie, efektivně a účinně. Bude se jednat o tyto
aktivity:
-

Realizace priorit – sestávající z realizace jednotlivých cílů a jejich opatření/fichí a jednotlivých
samostatných projektů,

-

Realizace opatření/fichí – v rámci jednotlivých opatření/fichí bude realizováno penzum
odpovídajících projektů, průběžně bude docházet k monitorování realizačního naplňování
těchto opatření/fichí a dosahování monitorovacích indikátorů.

-

Realizace samostatných projektů – MAS bude realizovat projekty, u kterých je nositelem,
za pomoci:

-

o

Manažera projektu – pověřený pracovník MAS, který bude mít projekt na starosti,
sledovat bude, zda je naplňování projektu v souladu s projektovou dokumentací, dle
časového harmonogramu a rozpočtu, řídit projektový tým, zajišťovat komunikaci
v rámci projektu, resp. všech zúčastněných aktérů, podávat zprávy nadřízeným
orgánům,

o

Koordinátor projektů – pověřený pracovník MAS, jeho úkolem bude slaďovat aktivity
partnerů projektů, sledovat jejich zapojení do projektů, poskytovat poradenskou
činnost v území. Dohlížet bude na souběh více projektů.

o

Pro zajišťování dalších operací na projektu budou využíváni další dodavatelé.

Realizace projektů spolupráce s ostatními MAS.

Konkrétní způsob realizace bude popsán v implementační části.

3.9.

Propojení priorit s cíli SWOT analýzy

Tabulka 85 - Priorita 1 BEZPEČNOST

Dílčí cíl
1.1.1

Zvýšení bezpečnosti dopravy

Vazba na SWOT analýzu
W3 – Špatný stav komunikací III. a IV. třídy včetně chybějících chodníků
W4 – Vysoký podíl občanů dojíždějících do zaměstnání či za vzděláním
W7 – Špatná dostupnost některých oblastí území
T2 – Nízká bezpečnost chodců při komunikacích

1.1.2

Podpora moderního
vybavení složek IZS

T1 – Nedostatečná vybavenost JPO III v souvislosti s otevřením Vojenského
újezdu Brdy
T9 – Limity v území CHKO
T16 – Území MAS je dotčeno zvýšeními riziky z mimořádných událostí
způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek
O1 – Vybudování CHKO Brdy
O2 – Kvalitní zachovalá krajina v oblasti Brd
O3 – Otevření Vojenského újezdu Brdy

1.2.1

Výstavba kanalizace
odpadních vod

S9 – Množství přírodních atraktivit
W9 – Nižší kvalita technické infrastruktury
W10 – Chybějící kanalizační síť a napojení na vodovod v některých obcích
O2 – Kvalitní zachovalá krajina v oblasti Brd
T9 – Limity v území CHKO
T13 – Zhoršení kvality a množství vodních zdrojů
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1.2.2

Výstavba, modernizace
a intenzifikace čistíren
odpadních vod

S9 – Množství přírodních atraktivit
W9 – Nižší kvalita technické infrastruktury
W11 – Chybějící napojení na ČOV
O2 – Kvalitní zachovalá krajina v oblasti Brd
T9 – Limity v území CHKO
T13 – Zhoršení kvality a množství vodních zdrojů

1.2.3

Zajištění povodňové ochrany
intravilánu

W6 – Nízká ochrana před povodněmi v některých oblastech území
T16 – Území MAS je dotčeno zvýšeními riziky z mimořádných událostí
způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 86 - Priorita 2 LIDÉ

Dílčí cíl
2.1.1

Zajištění předškolní péče

Vazba na SWOT analýzu
W12 – Chybějící kompletní vzdělávací struktura
O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi

2.1.2

Poskytování celoživotního
vzdělávání

W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu
T5 – Stárnutí obyvatelstva

2.1.3

Zvýšení rekvalifikace obyvatel

W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu
T5 – Stárnutí obyvatelstva
T6 – Odchod mladých a vzdělaných lidí z regionu

2.1.4

Zlepšení vybavení učeben
technického, řemeslného
a jazykového vyučování

S10 – Vyhovující kapacity MŠ a ZŠ
W14 – ZŠ – chybějící či nevyhovující odborné učebny a dílny
W16 – Nedostatek finančních prostředků obcí pro investice

2.1.5

Vybudování komunitního
centra

W2 – Nízké zapojení sociálních skupin do rozvoje regionu
W5 – Nedostatek míst a nedostatečně vybavená zázemí pro spolkovou
a zájmovou činnost
O7 – Nedostatečně rozvinutá komunikace mezi veřejným a soukromým
sektorem

2.2.1

Sociální integrace dětí a žáků
včetně začleňování romských
dětí do vzdělávání

O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života

2.2.2

Poskytování kvalitních
podmínek pro inkluzivní
vzdělávání

O10 – Začleňování osob se ZP do běžného i pracovního života
O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života
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2.2.3

Navyšování
investic
do
vzdělání, odborné přípravy a
odborného výcviku k získání
dovedností a do celoživotního
vzdělávání

S10 – Vyhovující kapacity MŠ a ZŠ
W12 – Chybějící kompletní vzdělávací struktura
W14 – ZŠ – Chybějící či nevyhovující odborné učebny a dílny
W16 – Nedostatek finančních prostředků obcí pro investice
W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu
T5 – Stárnutí obyvatelstva
T6 – Odchod mladých a vzdělaných lidí z regionu

2.3.1

Podpora přístupu
k zaměstnání pro osoby
hledající práci

S5 – Zvyšující se počet obyvatel
W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu
O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi
T6 – Odchod mladých a vzdělaných lidí z regionu

2.3.2

Zajištění rovnosti žen a mužů
v přístupu k zaměstnání
a kariérnímu postupu

S5 – Zvyšující se počet obyvatel
O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi
O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života

2.3.3

Aktivní začleňování
s ohledem na rovné
příležitosti a aktivní účast

S5 – Zvyšující se počet obyvatel
O9 – Podpora lepšího přístupu k práci žen s dětmi
O10 – Začleňování osob se ZP do běžného i pracovního života
O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života
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2.3.4

Podpora vzniku a rozvoje
podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního
podnikání, podpory rozvoje
a udržitelnosti sociálních
podniků

W4 – Vysoký podíl občanů dojíždějících do zaměstnání či za vzděláním
W15 – Nedostatečné sociální služby (senioři apod.)
W17 – Vyšší nezaměstnanost v určitých oblastech regionu
O10 – Začleňování osob se ZP do běžného i pracovního života
O11 – Nediskriminační začleňování osob do běžného i pracovního života

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 87 - Priorita 3 PODNIKÁNÍ

Dílčí cíl
3.1.1

Zvýšení modernizace
technologických zařízení

Vazba na SWOT analýzu
S4 – Kvalitní životní prostředí, vysoký podíl lesů
S6 – Relativně čisté ovzduší na celém území
O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských) v regionu
O8 – Ekologická doprava
T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí pro MSP
T17 – Ohrožení kvality zemědělských a lesnických služeb v regionu

W18 – Nízká konkurenceschopnost zdejších zemědělců – zejména
zastaralé vybavení
3.2.1

Podpora investic
do zpracovatelského
průmyslu

O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských) v regionu
O8 – Ekologická doprava
T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí pro MSP

3.3.1

Zvýšení inovace v území –
Inovační projekt

O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských) v regionu
T12 – Stagnace či zhoršení kvality služeb cestovního ruchu, neřízený cestovní
ruch
T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí pro MSP

3.3.2

Zvýšení potenciálu místních
podnikatelů

W13 – Nedostatečná vybavenost některých obcí službami denního charakteru
O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských) v regionu
T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí pro MSP
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3.3.3

Pořízení a modernizace
technologie místních
podnikatelů

S6 – Relativně čisté ovzduší na celém území
O5 – Tradiční zastoupení MSP (i zemědělských) v regionu
O8 – Ekologická doprava
T12 – Stagnace či zhoršení kvality služeb cestovního ruchu, neřízený cestovní
ruch
T15 – Ohrožení kvality podnikatelského prostředí pro MSP

3.3.4

Rekonstrukce a znovuvyužití
starých nemovitostí

O4 – Existence brownfields
T14 – Další chátrání nevyužívaných brownfields

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Tabulka 88 - Priorita 4 PARTNERSTVÍ

Dílčí cíl
4.1.1

Podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje

Vazba na SWOT analýzu
S1 – Všeobecná podpora veřejnosti MAS
S2 – Silná pozice MAS
S7 – Spolupráce obcí ve svazcích obcí, účelová spolupráce obcí
W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů
W2 – Nízké zapojení sociálních skupin do rozvoje regionu
W16 – Nedostatek finančních prostředků obcí pro investice
O6 – Využívání dotačních titulů ESIF, národních dotačních politik a krajských
grantů

4.1.2

Příprava a provádění
kooperačních činností místní
akční skupiny

S1 – Všeobecná podpora veřejnosti MAS
S2 – Silná pozice MAS
S7 – Spolupráce obcí ve svazcích obcí, účelová spolupráce obcí
W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů
W2 – Nízké zapojení sociálních skupin do rozvoje regionu
O7 – Nedostatečně rozvinutá komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem

4.1.3

Podpora spolupráce MAS
s jinými regiony, případně
zahraniční spolupráce
či spolupráce s jinými
partnery než jsou MAS

S1 – Všeobecná podpora veřejnosti MAS
S2 – Silná pozice MAS
S7 – Spolupráce obcí ve svazcích obcí, účelová spolupráce obcí
W1 – Nízká povědomost o MAS u podnikatelů
W2 – Nízké zapojení sociálních skupin do rozvoje regionu
O7 – Nedostatečně rozvinutá komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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4. Implementační část
4.1.

Popis řízení a realizační struktura MAS

Standardy MAS Brdy upravují organizační strukturu a její fungování. Na těchto podkladech
je realizována i implementační část strategie CLLD. Všechny administrativní postupy níže uvedené
realizuje MAS transparentně (kde je to možné, má na jednání přístup široká veřejnost, která
je i předem pozvána, o jednáních a jejich výsledcích jsou vedeny zápisy, fotografie, přítomným jsou
v potřebných případech předkládány listinné materiály k prostudování doma apod.), odpovědně
a cíleně dle nastavených cílů.
Činnosti či jejich výstupy jsou dohledatelné nebo zcela viditelné, realizovány srozumitelně, logicky,
kompetentní osobou, resp. skupinou osob, dle závazných pravidel, prováděny spolu se zásadou „čtyř
očí“ (kontrolu provádějí min. 2 osoby).

Popis orgánů místního partnerství
Obrázek 20 – Organizační schéma MAS Brdy, z. ú. a MAS Brdy

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Rozdělení rolí a kompetencí při tvorbě a realizaci strategie:
-

Vedoucí pracovník SCLLD – Mgr. Helena Kosová – má za zpracování strategie nejvyšší
odpovědnost, koordinuje a kontroluje činnost ostatních podřízených pracovníků (Manažera
SCLLD, Finančního manažera SCLLD, Projektového manažera). Pro provádění těchto činností
má pracovník dostatečné dlouholeté zkušenosti i vzdělání.

-

Manažer SCLLD – Ing. Věra Hronková – má odpovědnost za věcné zpracování strategie,
aplikaci metodických příruček a pokynů při zpracování a kompletaci strategie, její prezentaci
před programovým výborem, na valném shromáždění apod. V realizační části bude pracovník
připravovat a vyhlašovat jednotlivé výzvy MAS a administrativně napomáhat při výběru
projektů a dalších činnostech. Pro provádění těchto činností má pracovník dostatečné
vzdělání. Podléhá vedoucímu pracovníku.

-

Finanční manažer SCLLD – Bc. Lenka Kurtinová – má odpovědnost za nastavení finanční části
strategie, aplikaci metodických pokynů při zpracování této části, její prezentaci před
programovým výborem, na valném shromáždění apod. V realizační části bude pracovník
připravovat a vyhlašovat jednotlivé výzvy MAS a administrativně napomáhat při výběru
projektů a dalších činnostech. Pro provádění těchto činností má pracovník dostatečné
zkušenosti i vzdělání. Podléhá vedoucímu pracovníku.

-

Projektový manažer SCLLD – Bc. Diana Burešová – má odpovědnost za získání informací
od místních aktérů, jejich potřeb a za zanesení těchto informací do strategie. V realizační
části bude pracovník připravovat a vyhlašovat jednotlivé výzvy MAS a administrativně
napomáhat při výběru projektů a dalších činnostech. Podléhá vedoucímu pracovníku,
manažerovi a finančnímu manažerovi.

Účel ústavu včetně druhu hlavních služeb poskytovaných ústavem
Cílem MAS Brdy je poskytování společensky a hospodářsky užitečných služeb, jejichž cílem je rozvoj
regionu Střední Brdy, a to zejména:
1)
a) tvorba strategií a plánů rozvoje regionu,
b) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech,
c) rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu,
d) vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny,
e) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj
turistického ruchu,
f)

podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí,

g) služby při financování projektů k rozvoji regionu,
h) posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu,
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i)

koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu,

j)

tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu,

k) součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu,
l)

příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek,

m) výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže,
n) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů,
o) zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu,
p) provoz informačního centra a jeho koordinace a rozvoj,
q) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
r) poradenská činnost,
s) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu,
t) vydávání tiskovin,
u) komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy (MAS Brdy).
2) Ústav je rovněž oprávněn i k výkonu jiné vedlejší činnosti, jejíž provoz nesmí být na újmu jakosti,
rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk z této vedlejší
činnosti může ústav použít jen k podpoře činností, pro níž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní
správu. Jiná vedlejší činnost je vymezena Listinou nebo rozhodnutím správní rady ústavu.

i. Ředitel ústavu
1. Prvním ředitelem ústavu byl Miloslav Mudra, od 1. 4. 2015 byla jmenována ředitelkou
Mgr. Helena Kosová.
2. Ředitel ústavu je statutární orgán ústavu.
3. Ředitel ústavu nemůže být členem správní rady a ani nemůže být členem dozorčí rady.
Je však oprávněn se účastnit zasedání správní rady, dozorčí rady a rovněž je oprávněn být
účasten schůze valného shromáždění.
4. Ředitelem ústavu může být jmenována fyzická osoba, která je svéprávná a která nebyla
odsouzena za úmyslný trestný čin.
5. Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru k ústavu.
6. Ředitel řídí běžnou činnost ústavu, a to v souladu se Zákonem, Listinou a Statutem.
V nepřítomnosti ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami ředitelem pověřený
zástupce.
7. Ředitel plní funkci vedoucího zaměstnance ve vztahu k vedoucímu kanceláře MAS
a je osobou oprávněnou uzavřít příslušný smluvní vztah, na jehož základě vznikne
pracovněprávní poměr mezi ústavem a vedoucím kanceláře MAS.
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8. Ředitel vede seznam jednotlivých partnerů MAS a rovněž i seznam všech uzavřených
partnerských smluv MAS a rovněž i seznam všech souhlasů územně samosprávných celků,
které vyslovily souhlas se zařazením svého správního území do územní působnosti MAS Brdy.
9. Ředitel vykonává dále tyto úkoly a jednání:
a) Zastupuje ústav při jednání se třetími osobami a rovněž i s partnery MAS,
b) Zajišťuje zpracování partnerských smluv MAS a tyto předkládá valnému shromáždění
MAS s návrhy (přihláškami) jednotlivých partnerů MAS ke schválení,
c) Zajišťuje poradenství a vzdělávání pro partnery MAS,
d) Zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
e) Zastupuje ústav při jednání se zájemci o společensky a hospodářsky užitečné služby
poskytované ústavem,
f)

Připravuje návrh rozpočtu ústavu a návrh výroční zprávy ústavu,

g) Spolupracuje s kanceláří MAS, která zajišťuje veškerý administrativní servis pro MAS Brdy
a rovněž i pro agendu náležící řediteli, a to včetně vedoucího kanceláře MAS,
h) Spolupracuje s orgány MAS Brdy a těmto poskytuje všechny potřebné podklady, o které
je jimi požádán.

ii. Správní rada
1. Aktuální členové správní rady jsou:
a) Předseda Josef Karas,
b) Člen Jan Krnáč,
c) Členka Mgr. Ivana Chocholová.
2. Správní rada má 3 členy. Počet členů správní rady musí být vždy dělitelný třemi.
3. Správní radu jmenuje valné shromáždění MAS. První členy správní rady jmenují zakladatelé
v rámci Listiny. Funkční období správní rady je tříleté Funkci člena správní rady lze zastávat
opakovaně po neomezený počet funkčních období.
4. Správní rada volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu tří let. Předseda svolává a řídí
jednotlivá zasedání správní rady.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy správní rady.
6. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
7. Do působnosti správní rady dále náleží zejména:
a) Dbát na zachování účelu, pro který byl ústav založen,
b) Dbát na řádné hospodaření s majetkem ústavu,
c) Schvalovat společně s valným shromážděním MAS na jejich společné schůzi rozpočet
ústavu, řádnou a mimořádnou účetní závěrku ústavu a výroční zprávu ústavu,
- 153 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

d) Schvalovat úvěry ústavu,
e) Rozhodovat společně s valným shromážděním MAS na jejich společné schůzi i o zrušení
ústavu nebo i o přechodu práv a povinností zakladatele stanovených zákonem na jinou
osobu a také o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti ústavu
nebo o změně jejího předmětu,
f)

Vydávat statut ústavu,

g) Dozorovat nad činností organizační složky MAS Brdy a řešit případné spory mezi orgány
MAS Brdy, dozorovat celý proces administrace a reagovat na případné stížnosti
jednotlivých partnerů MAS a tyto řešit.

iii. Dozorčí rada
1. Aktuální členové dozorčí rady jsou:
a) Předseda RSDr. Josef Hála,
b) Člen Pavel Kohout,
c) Člen Jiří Rychvalský Jakubík.
2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem ústavu.
3. Dozorčí rada má 3 členy. Počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.
4. Funkční období dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady lze zastávat opakovaně
po neomezený počet funkčních období.
5. Dozorčí rada volí předsedu z řad svých členů na dobu tří let. Předseda svolává a řídí zasedání
dozorčí rady. Za dozorčí radu jedná její předseda.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné.
7. Dozorčí rada
a) Přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu,
b) Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti,
c) Dohlíží na to, že ústav vyvíjí činnost v souladu se zákony, Listinou a Statutem.
8. Dozorčí rada je oprávněna:
a) Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
b) Svolat mimořádné jednání správní rady a valného shromáždění MAS, jestliže to vyžadují
zájmy ústavu,
9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
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iv. Valné shromáždění MAS
1. Valné shromáždění MAS je ústavem zřízeno pro zajištění principů stanovených právním
řádem Evropské unie a České republiky při realizaci funkcí ústavu, a to mimo jiné jako
realizátora metody LEADER v regionu. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem MAS Brdy.
2. Valné shromáždění MAS tvoří:
a) Zakladatelé ústavu,
b) Členové MAS – fyzické a právnické osoby s uzavřenou partnerskou smlouvou MAS
(partneři MAS).
3. Při rozhodování je hlasovací právo členů valného shromáždění MAS rovné.
4. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro přijetí
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
5. Valné shromáždění MAS zřizuje jako další orgány:
a) Programový výbor,
b) Výběrovou komisi,
c) Monitorovací výbor,
d) Další komise a výbory.
6. Valné shromáždění MAS schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy ústavu, pokud
nejsou právním řádem nebo Listinou nebo Statutem svěřeny jinému orgánu ústavu.
7. Do působnosti valného shromáždění MAS náleží zejména:
a) Vyslovuje návrh ředitele souhlas s uzavřením či ukončením partnerské smlouvy MAS
s konkrétním členem MAS,
b) Schvaluje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, a to jako nejvyšší orgán MAS
Brdy,
c) Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, a to zejména výběrová kritéria pro výběr
projektů,
d) Schvaluje rozpočet MAS Brdy, není-li tento součástí rozpočtu ústavu, a rovněž schvaluje
i výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Brdy, není-li tato součástí výroční zprávy
ústavu,
e) Rozhoduje o zrušení organizační složky ústavu MAS Brdy a připouští-li zákon, pak rovněž
rozhoduje i o fúzi této organizační složky ústavu MAS Brdy.

v. Organizační složka ústavu – Místní akční skupina MAS Brdy
1. MAS Brdy je organizační složkou ústavu zřízená Listinou, jejímž hlavním účelem a cílem
je navrhovat a provádět SCLLD. MAS Brdy je organizační složkou bez právní subjektivity
založená na principu místního partnerství.
2. Zabezpečení činnosti MAS Brdy zajišťují následující orgány:
a) Programový výbor, který je rozhodovacím orgánem MAS Brdy,
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b) Výběrová komise, která je výběrovým orgánem MAS Brdy,
c) Monitorovací výbor, který je kontrolním orgánem MAS Brdy.
3. Nejvyšším orgánem MAS Brdy je valné shromáždění MAS.

vi. Programový výbor
1. Aktuální členové programového výboru jsou:
a) Předseda a člen Obec Hluboš – Bc. Jiří Čajan
b) Člen Acron, s. r. o. – Petr Jirsa
c) Člen Tenisový klub Felbabka – Hana Štorkánová
2. Programový výbor je rozhodovacím orgánem MAS Brdy.
3. Programový výbor má alespoň 3 členy. Počet členů programového výboru musí být vždy
lichý.
4. Programový výbor volí z řad svých předsedu, a to na dobu tří let. Předseda svolává a řídí
jednotlivá zasedání programového výboru. Za programový výbor jedná jeho předseda.
5. Při rozhodování je hlasovací právo členů programového výboru rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
6. Schůze programového výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
a přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
7. Členem programového výboru může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná
a bezúhonná ve smyslu právních předpisů upravujících živnostenské podnikání. Pokud
je členem programového výboru právnická osoba, pak podmínkou bezúhonnosti
a svéprávnosti musí splňovat statutární orgán této osoby nebo ten, koho právnická osoba
zmocnila k tomu, aby jí jako člena zastupoval.
8. Do působnosti programového výboru zejména náleží následující činnosti:
a) Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím kanceláře MAS Brdy,
b) Schvaluje výzvy k podávání žádostí,
c) Vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu
výběrové komise, schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů, potvrzuje projekty
určené k realizaci,
d) Svolává valné shromáždění MAS, a to zejména k projednání všech záležitostí vztahujících
se k činnosti MAS Brdy.
9. Do působnosti programového výboru náleží dále ještě následující činnosti:
a) Připravuje aktualizace strategie rozvoje regionu,
b) Schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje,
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c) Navrhuje valnému shromáždění MAS nominace členů výběrové komise a monitorovacího
výboru.

vii. Výběrová komise
1. Aktuální členové výběrové komise jsou:
a) Předseda TJ Kovohutě Příbram – Mgr. Jiří Kadlec
b) Člen Městys Komárov – Antonín Merhaut (zastupuje Radim Šíma)
c) Člen Mateřské centrum Jinečáček, o. s. – Ivana Chocholová
d) Člen ZD se sídlem v Suchodole – Ing. Jaroslav Skála
e) Člen OSVČ – Jan Křikava
f) Člen TJ Kovohutě Příbram – Mgr. Jiří Kadlec
2. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS Brdy.
3. Výběrová komise má alespoň 3 členy. Počet členů výběrové komise musí být vždy lichý.
4. Funkční období výběrové komise je jeden rok. Funkci člena výběrové komise lze zastávat
opakovaně po neomezený počet funkčních období.
5. Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu jednoho roku. Předseda svolává
a řídí jednotlivá zasedání výběrové komise.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.
7. Výběrová komise bude svolávána dle potřeby.
8. Schůze výběrové komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro
přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
9. Členem výběrové komise může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná a bezúhonná
ve smyslu právních předpisů upravujících živnostenské podnikání. Pokud je členem výběrové
komise právnická osoba, pak podmínkou bezúhonnosti a svéprávnosti musí splňovat statutární
orgán této osoby nebo ten, koho právnická osoba zmocnila k tomu, aby jí jako člena zastupoval.
10. Do působnosti výběrové komise zejména náleží následující činnosti:
a) a) Provádí předvýběr jednotlivých projektů, a to na základě stanovených objektivních
kritérií,
b) Navrhuje pořadí jednotlivých projektů, a to podle přínosu těchto operací k plnění záměrů
a cílů SCLLD,
c) Vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní.
11. Za činnost člena výběrové komise náleží odměna, je-li její výše stanovena usnesením valného
shromáždění MAS.
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viii. Monitorovací výbor
1. Aktuální členové monitorovacího výboru jsou:
a) Předseda a člen Obec Suchodol – Emil Tabaček
b) Člen H + J stroje, s. r. o. – Robert Jindrák
c) Člen SDH Suchodol – Václav Horký
2. Monitorovací výbor je kontrolním orgánem MAS Brdy.
3. Monitorovací výbor má alespoň 3 členy. Počet členů monitorovacího výboru musí být vždy
lichý.
4. Členy monitorovacího výboru jmenuje valné shromáždění MAS z řad zakladatelů a členů
MAS. Funkční období monitorovacího výboru je tříleté.
5. Monitorovací výbor volí z řad svých členů předsedu, a to na dobu tří let. Předseda svolává
a řídí jednotlivá zasedání monitorovacího výboru.
6. Při rozhodování je hlasovací právo členů monitorovacího výboru rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
7. Monitorovací výbor bude svoláván dle potřeby, a to alespoň čtyřikrát ročně.
8. Schůze monitorovacího výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
9. Členem monitorovacího výboru může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná
a bezúhonná ve smyslu právních předpisů upravujících živnostenské podnikání. Pokud
je členem monitorovacího výboru právnická osoba, pak podmínku bezúhonnosti
a svéprávnosti musí splňovat statutární orgán této osoby nebo ten, koho právnická osoba
zmocnila k tomu, aby jí jako člena zastupoval.
10. Do působnosti monitorovacího výboru zejména náleží následující činnosti:
a) Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu valnému shromáždění MAS o výsledcích
své kontrolní činnosti,
b) Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Brdy,
c) Dohlíží nad tím, aby MAS Brdy vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly
a standardy MAS a SCLLD,
d) Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů ústavu, a to zejména do dokladů, které se
vztahují k činnosti organizační složky MAS Brdy, a kontroluje údaje obsažené v těchto
dokladech,
e) Svolává mimořádné schůze valného shromáždění MAS nebo mimořádné zasedání
programového výboru, pokud to vyžadují zájmy MAS Brdy,
f)

Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS Brdy a její dodržování, včetně
vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS Brdy,
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g) Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a překládá ke schválení
programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD).
11. Do působnosti monitorovacího výboru dále náleží i následující činnosti:
a) Zpracovává podklady pro schůze valného shromáždění MAS a rovněž i pro zasedání
programového výboru,
b) Zpracovává znění záměru MAS Brdy.

ix. Kancelář MAS
1. Kancelář MAS má svého vedoucího. Vedoucí je vedoucím zaměstnancem určeným pro
realizaci SCLLD (Mgr. Helena Kosová). Svou funkci vykonává na základě smluvního vztahu
uzavřeného dle zákoníku práce mezi vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD jako
zaměstnancem a ústavem jako zaměstnavatelem. Vedoucí zaměstnanec SCLLD stojí v čele
kanceláře MAS, je oprávněn zastupovat ústav v záležitostech vztahujících se či jinak se týkajících
organizační složky MAS Brdy.
2. Kancelář MAS zajišťuje administrativní činnosti MAS Brdy.
3. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD je osobou zodpovědnou za zřízení a aktualizaci
povinných internetových stránek MAS Brdy, a to tak, aby bylo zjištěno, že tyto budou obsahovat
minimálně tyto informace:
a) Zřizovací dokumenty (Listina, Statut, jednací řád valného shromáždění MAS),
b) Seznam zakladatelů a aktuálních členů MAS (partnerů MAS) s rozdělením na jednotlivé
zájmové skupiny,
c) Adresu sídla ústavu a MAS Brdy, adresu kanceláře MAS, konzultační hodiny a kontaktní osoby
včetně potřebných kontaktů na ně,
d) Mapu území působnosti MAS Brdy,
e) Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Brdy a je-li tato součástí výroční zprávy ústavu,
pak i výroční zprávu ústavu,
f)

Seznam aktuálních členů orgánů MAS Brdy, tj. programového výboru, výběrové komise
a monitorovacího výboru.

x. Účetnictví MAS
a) První účetní období počíná dnem vzniku ústavu a končí 31. prosincem toho roku, v němž
ústav vznikl. Další účetní období se shodují s kalendářními roky.
b) Účetnictví organizační složky MAS Brdy musí být vedeno odděleně od ostatních činností
ústavu.
Více informací – viz Statut ústavu MAS Brdy, z. ú.
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4.2.

Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr
projektů

1) Příprava a vyhlášení výzvy k podávání projektů,
2) Příjem projektů,
3) Kontrola formálních náležitostí,
4) Kontrola přijatelnosti,
5) Věcné hodnocení,
6) Výběr projektů,
7) Kontroly v průběhu realizace projektů,
8) Ukončení administrace projektů,
9) Kontroly udržitelnosti výstupů projektů,
10) Hodnocení výsledků a dopadů projektů.

Příprava a vyhlášení
výzvy k podávání
projektů

Příjem projektů

Kontrola formálních
náležitostí

Kontrola
přijatelnosti

Věcné hodnocení

Výběr projektů

Kontroly v průběhu
realizace projektů

Ukončení
administrace
projektů

Kontroly
udržitelnosti výstupů

Hodnocení výsledků
a dopadů projektů

Průřezové činnosti:
Archivace dokumentů + Kontrola projektů

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
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Průběžně s těmito výše uvedenými činnostmi probíhá archivace veškerých dokumentů v souladu
s Pravidly IROP (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, Vydání 1.2, strana 65 – 66 dokumentu),
minimálně do roku 2028.
Současně MAS disponuje technickými prostředky zabezpečení proti ztrátě a zneužití dokumentů.
Každá složka projektu bude obsahovat žádost, veškerou dokumentaci k průběžnému hodnocení
a výběru projektu a následně záznamy o kontrolách a monitoringu projektu.
MAS nejdříve zpracuje plán kontrol a jeho naplňování. Kromě průběžných kontrol, které vzejdou
z analýzy rizik projektu, by měla mít MAS povinnost kontrolovat každou žádost o proplacení
konečného příjemce včetně jejích příloh, tj. především účetních dokladů.
Postup pro vyhlašování výzev
Základní postup pro vyhlašování výzev v programovacím období 2014 – 2020 je:
1) ŘO operačního programu vyhlásí výzvu na předkládání projektů v rámci SCLLD,
2) Návrh vlastní výzvy na úrovni MAS,
3) Schválení návrhu výzvy Programovým výborem + schválení alokace a časového
harmonogramu, v případě, že není výzva schválena, je vrácena s námitkami k dopracování,
4) Vložení textu výzvy do ISKP14+ v rámci systému MS2014+ ke schválení ŘO OP,
5) Schválení výzvy MAS ŘO operačního programu,
6) Vyhlášení výzvy prostřednictvím ISKP14+, zároveň okamžik vyhlášení výzvy = okamžik
vyvěšení výzvy na webové stránky MAS (www.masbrdy.cz) a to ve struktuře: text výzvy,
žádost, doporučená tvorba a struktura přílohové části,
7) Informování partnerů a široké veřejnosti v regionu/zájmové oblasti proběhne všemi
dostupnými metodami – tisk, e-mail, telefonní hovor, osobní setkání a prezentace, apod.
8) Od vyhlášení schválené výzvy ŘO do jejího ukončení musí proběhnout minimálně
80 pracovních dní, v této době se také konají školení potenciální žadatel, výběrovou komisi
a zaměstnance, kteří budou zajišťovat realizaci výzvy.
Při tvorbě jednotlivých výzev komunikuje vedoucí zaměstnanec pro SCLLD co nejvíce s výběrovou
komisí a programovým výborem. Valná hromada rozhodne v rámci svého zasedání o jednotlivých
opatřeních, která budou vyhlášena a o výši finanční alokace spolu s časovým harmonogramem výzvy.
Součástí textu výzvy budou informace o způsobu výběru projektů, preferenční kritéria, soulad
se Strategií CLLD.
Výzva bude obsahovat minimálně:
-

Kdo ji vyhlašuje,

-

Pro koho je určena, žadatelé a příjemci,

-

Jakých opatření/fichí, priorit se týká,
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-

Kolik finančních prostředků je na výzvu alokováno,

-

Kde, kdo, kdy a jak bude probíhat příjem projektových žádostí,

-

Kdo je kontaktní osobou pro případné dotazy a další zdroje podrobných informací.

Konkrétní opatření/fiche obsahuje:
-

Detailní přehled kritérií, které musí předkladatel splnit, pokud tato kritéria nesplňuje, nebude
vůbec jeho projekt zaregistrován.

Potenciální příjemci budou informování o výzvách obecně formou propagace, letáků, e-mailů,
telefonních i osobních rozhovorů a zároveň intenzivně v rámci vzdělávacích akcí k ostatním výzvám
či při jednáních vrcholných orgánů MAS. Se samotnými vzdělávacími akcemi má již MAS zkušenosti.
Hodnocení a výběr projektů
Příjem žádostí o podporu probíhá osobním předáním všech podkladů žadatelem osobně (popř. jím
pověřenou osobou) v zalepené obálce nadepsané iniciály výzvy a žadatele. Žadatel při předání žádosti
od pracovníka obdrží předávací protokol/evidenční list s přesným datem a hodinou doručení žádosti,
dokument bude podepsán oběma stranami.
Místní akční skupina disponuje dostatečnými lidskými zdroji pro bezproblémové zvládnutí přípravy
žadatelů i pro administrativní postupy příjmu žádostí a registrace projektů. Místně bude příjem
žádostí/projektů probíhat ve výzvě určených místech a následná kontrola bude prováděna v kanceláři
MAS, která bude připravena pro další kontrolu a výběr projektů.

Hodnocení projektů
1) Kontrola formálních náležitostí projektů – při vyhlašování výzev budou zveřejněna i detailní
pravidla a přehled kritérií, které musí předkladatel splnit. Kontrola bude provedena
do 14 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí, hodnocení probíhá s ohledem na obsah
opatření CLLD a dle formulovaných kritérií. Kompetentní pracovník provede kontrolu úplnosti
žádosti a povinných příloh, která je podána v předepsané formě a podepsána oprávněným
zástupcem žadatele. V případě, že je žádost kompletní, je žádost zaevidována. Nicméně
pokud je žádost nekompletní, není zaevidována – je vedena jako nezpůsobilý projekt. Žadatel
bude vyzván k doplnění. O kontrole je proveden písemný záznam.
2) Kontrola přijatelnosti projektů – kontrola se zaměřuje na správnost všech podaných
dokumentů, probíhá formou pravidla „čtyř očí“, vyústí v rozhodnutí o administrativní
způsobilosti či nezpůsobilosti projektu (v této fázi probíhá zejména kontrola správnosti údajů
v žádosti, způsobilosti nákladů, platnost příloh a splnění podmínek formulovaných
ve výzvě/fichi). O kontrole je proveden písemný záznam následně podepsaný všemi
přítomnými osobami.
3) Projekty, které splní stanovené požadavky, jsou označeny jako přijatelné, ostatním projektům
náleží statut nepřijatelný.
4) Po provedení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je MAS Brdy povinna písemně
informovat každého žadatele o výsledku kontroly a to do 5 pracovních dnů.
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5) Žadatelé, kterým byl projekt zamítnut, mají právo se odvolat do 7 pracovních dnů ode dne
následujícího po doručení odeslání výsledků a žádat přezkoumání. Pokud tak žadatel učiní,
je svoláno jednání Kontrolního orgánu MAS. Na tomto jednání je přítomen i žadatel a vedoucí
zaměstnanec pro CLLD. V případě, že při tomto jednání nedojde ke shodě obou stran,
má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu jednání MAS na ŘO (dle pravidel OP),
o čemž informuje MAS Brdy.
6) Písemný záznam o všech provedených kontrolách u všech žádostí je následně podepsán
vedoucím pracovníkem pro SCLLD.
7) Projekty označené jako přijatelné dále postupují k hodnocení Výběrovou komisí.

Doplnění žádostí, které jsou ohodnoceny jako nezpůsobilý projekt, tedy žádosti obsahující
nedostatky – žadatel doplní podklady ve stanoveném termínu – 5 pracovních dnů. Tímto
doplněním nesmí být v žádném případě měněny základní parametry žádosti.
Nedoplnění podkladů – v případě, že žadatel nedoplní ve stanoveném termínu všechny potřebné
materiály a dokumenty, stává se jeho projekt nezpůsobilým z hlediska administrativní kontroly
a tedy i nepřijatelným. O kontrole je proveden písemný záznam.
Doplnění pokladů – projekty žadatelů, kteří ve stanoveném termínu splní podmínku dodání
chybějících či chybných materiálů potřebných k žádosti postupují do dalšího kola kontroly.
O kontrole je proveden písemný záznam.
Pokud jsou doplňující/upřesňující informace stále nedostačující, rozporné nebo není možné
provést hodnocení, lze žadatele vyzvat k opakovanému doplnění. Celkově je možné vyzvat
žadatele k doplnění/upřesnění maximálně dvakrát. Lhůta je vždy maximálně 5 pracovních dnů.

Základní kritéria přijatelnosti
Tato základní kritéria musí splňovat každý z projektů, o jehož podporu se žádá prostřednictvím MAS
Brdy v programovacím období 2014 – 2020. Na tato kritéria musí být u projektu odpověděno vždy
kladně, pak je projekt přijatelný. Další kritéria pro bodové hodnocení budou nastavována
dle příslušných opatření/fichí, resp. pravidel operačních programů.
1) Projekt je v souladu s platnou právní úpravou,
2) Realizace projektu proběhne v územní působnosti MAS Brdy,
3) Projekt není financován z jiných fondů EU, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních
fondů nebo rozpočtů krajů a obcí,
4) Je prokázán soulad projektu se strategií MAS,
5) Všechny výdaje, na které je požadována podpora, jsou přijatelné,
6) Žadatel doloží min. formou čestného prohlášení, že má dostatečné zdroje na předfinancování
celého projektu.
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Obecná kritéria přijatelnosti
1. projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy,
2. projekt je v souladu s podmínkami výzvy,
3. žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu,
4. projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny,
5. projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny,
6. výsledky projektu jsou udržitelné,
7. projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen),
8. potřebnost realizace projektu je odůvodněná,
9. projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory,
10. statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný – doloží formou čestného prohlášení,
11. žadatel doloží bezdlužnost formou čestného prohlášení.

Kritéria formálních náležitostí
1. žádost o podporu je podána v předepsané formě,
2. žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele,
3. jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci
k výzvě.

Specifická kritéria přijatelnosti
Tato kritéria jsou uvedená v příslušné výzvě či v její dokumentaci.

Věcné hodnocení
Provádí se ve specifických cílech, pro které jsou uvedeny v příslušném programovém rámci. Věcné
hodnocení provádí hodnotitelé do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a formálních
náležitostí. Každý projekt hodnotí nezávisle dva hodnotitelé s cílem zajistit maximálně transparentní
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a objektivní hodnocení žádosti. Hodnoticí kritéria a podmínky nutné pro postoupení projektu k další
administraci jsou uvedeny v pravidlech vydaných k příslušné výzvě.

Výběr projektů
Po ukončení kontroly projektů (jejich složek/obálek) včetně kontroly souladu se strategickými cíli
budou kladně vyhodnocené projekty postoupeny k prostudování členům výběrové komise. Tito mají
povinnost seznámit se se všemi předloženými projekty tak, aby mohli odpovědně rozhodovat při
určování bodového hodnocení projektů. O přijetí rozhodne 5-ti členná Výběrová komise MAS Brdy,
případně její náhradníci, složená z dostatečně kompetentních osob, složení také odpovídá
sektorovému náhledu na řízení MAS. Výběrová komise stejně jako ostatní orgány MAS má možnost
přizvat ke svému jednání osoby s hlasem poradním, a to jak experty, tak další členy MAS. Zasedání
výběrové komise proběhne za metodického dozoru vedoucího pracovníka SCLLD nebo některého
z manažerů SCLLD.
Podkladem výběru projektu je zápis, podepsaný odpovědným pracovníkem, který deklaruje,
že hodnocení kontroly projektu proběhly dle stanového postupu a seznam všech projektů, které
prošly předchozími kontrolami a byly vyhodnoceny jako přijatelné včetně seznamu náhradníků.
Veškerá preferenční kritéria budou hodnocena procentem splnění projektu 0 – 100 % a následně
vynásobena maximálním možným počtem bodů za splnění preferenčního kritéria pro konkrétní
opatření/fichi. Hodnocení provádí výběrová komise.
Projekty jsou následně seřazeny dle přiřazeného bodového hodnocení.
Výsledky výběrové komise budou předloženy programovému výboru, který projekty schválí.
Následně budou předány k registraci a další administraci na IROP/PRV dle jejich požadavků.
První předkladatel projektu, který nebude moci být uspokojen v plné výši, bude vyzván, zda
respektuje sníženou míru a částku dotace a projekt realizuje v plném rozsahu. Pokud tento
předkladatel projektu tento návrh odmítne, bude shodný návrh učiněn 1, projektu bodově
umístěným pod tímto předkladatelem.
Časové schéma umožňuje předkladatelům projektů v případě ukončení administrace projektu
ze strany MAS použít opravné postupy – pro tyto případy poskytuje navržený harmonogram
administrace projektů dostatečné časové lhůty a všichni zamítnutí předkladatelé projektů mají
možnost tyto opravné prostředky využít. Lze využít také opravný postup ve formě odvolání se k Valné
hromadě MAS.
Celý proces výběru projektů probíhá transparentně – jednání (výběrové komise, obhajob projektů
apod.) se mohou účastnit zájemci z široké veřejnosti, kteří jsou předem zváni – buď přímou
pozvánkou e-mailem či telefonicky, nebo z pozvánek umístěných na webových stránkách MAS Brdy.
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O jednáních jsou vedeny zápisy a fotografie/videa apod., které pokud to jejich povaha umožňuje, jsou
též přístupné široké veřejnosti.
Časové schéma umožňuje předkladatelům projektů v případě ukončení administrace projektu
ze strany MAS použít opravné postupy – jak ve formě odvolání se k Valnému shromáždění MAS,
tak k ŘO.

Kontrola průběhu realizace projektu
Průběh realizace projektů bude probíhat v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Nad rámec
těchto pravidel se bude zástupce MAS účastnit i dalších kontrol, na něž si jeho účast vyžádá
předkladatel projektu. Toto opatření má za cíl vyjasnění příčin vzniku problému a případné operativní
vyřešení.
V průběhu realizace projektů také probíhají jejich kontroly v režimu ex-ante, interim (u složitějších
projektů) a ex-post. MAS Brdy má pro účely sledování projektů vytvořenou 3-členou monitorovací
komisi + náhradníky, kteří společně s manažerem budou zajišťovat průběžnou kontrolu a evaluaci
projektů a plnění stanovených podmínek a indikátorů.
Složky projektu budou vedeny dle Archivačního řádu MAS. Každá složka projektu bude obsahovat
žádost, veškerou dokumentaci k průběhu hodnocení a výběru projektu následně záznamy
o kontrolách během realizace projektu a období monitoringu (check list karty projektu).
Po ukončení realizace projektu provede MAS kompletní kontrolu žádost o proplacení vč. povinných
příloh a písemně potvrdí správnost – zde může sekretariát přizvat k součinnosti monitorovací komisi,
manažera SCLLD a experty.
Protože všechny projekty budou realizovány jako investiční, lze monitorovací kritéria individuálních
projektů ověřovat až v závěrečných fázích projektu. Výstupy hmotné povahy (ks, m, m2,…) budou
prověřeny prohlídkou na místě monitorovací komisí vizuálně a z dokladů (účetních nebo projektové
dokumentace atd.). O průběhu a výsledku kontroly bude proveden záznam písemná a elektronický,
doplněn fotografiemi z místa realizace.

Monitoring udržitelnosti výstupů a hodnocení výstupů a dopadů projektu
Monitoring projektů obsahuje řízené, plánované sledování naplňování cílů jednotlivých projektů
ve vztahu k cíli Strategie CLLD.
Při hodnocení projektu, které probíhá po ukončení fyzické realizace projektu, se využívají
monitorovací indikátory pro výstup, výsledek, dopad - resp. stanovuje se postup pro monitorování
během projektu a po ukončení projektu.
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Při hodnocení projektu se vždy odpovídá na otázky:
-

Naplňuje projekt stanovený účel a cíl?

-

Směřuje projekt k požadovaným výstupům, k naplňování požadovaných indikátorů?

-

Jsou na projektu používány schválené aktivity a prostředky?

-

Existuje možnost naplnění rizik?

-

Jak je plněn rozpočet projektu?

Monitorovací komise po jednání výběrové komise provede namátkovou kontrolu vybraných projektů
ex-ante a po skončení realizace projektu bude provedena kontrola před proplacením ex-post
ve spolupráci se zastupiteli IROP/PRV. V případě složitějších projektů bude prováděna průběžná
kontrola on-going.
Před ukončením realizace projektů provede MAS kompletní kontrolu žádostí o proplacení včetně
povinných příloh a písemně potvrdí správnost – zde může sekretariát přizvat k součinnosti
monitorovací výbor, manažera SCLLD a experty. Protože všechny projekty budou realizovány jako
investiční, lze monitorovací kritéria individuálních projektů ověřovat až v závěrečných fázích projektu.
Výstupy hmotné (ks, m, m2, …) budou prověřeny prohlídkou na místě monitorovací komisí vizuálně
a z dokladů (účetní, projektová dokumentace, …) nehmotné výstupy projektu budou prověřeny
z dokumentace (vytvořené pracovní místo, navázané partnerství, synergické efekty apod.).
O průběhu a výsledku kontroly bude proveden písemný záznam (ať už v elektronické či ruční podobě)
podepsaný zúčastněnými stranami, doplněný fotografiemi z místa kontroly.

Personální zajištění hodnocení a výběru projektů
Hodnocením a výběrem projektů se předně zabývá výběrová komise. Její členové budou přítomní
osobně. Dále se jednání výběrové komise mohou účastnit další zainteresované osoby, osoby
s odbornými znalosti problematiky a jiní po domluvě, resp. pozvání od výběrové komise, se stálými
členy výběrové komise.
Při hodnocení projektů plánujeme zamezit případnému střetu zájmů nutností podepsat Prohlášení
o nepodjatosti a mlčenlivosti každého člena Výběrové komise. Pro případ přizvání například dalších
expertů pro hodnocení projektů budou tito muset podepsat Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
také. Závazný text Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti bude přílohou Jednacího řádu Výběrové
komise. Spolu s Jednacím řádem bude toto Prohlášení vyvěšeno na webových stránkách MAS Brdy.
Tímto bude zamezeno podjatosti člena výběrové komise, který se nebude smět podílet na hodnocení
projektů ani zasahovat do jednání týkající se daného projektu či jej jakýmkoli způsobem ovlivňovat,
s tím, že člen výběrové komise bude případně vyloučen z hodnocení projektů v celé Fichi, respektive
celého programového rámce. Za střet zájmů považujeme vykonávání jakékoliv činnosti v organizaci
žadatele, podíl na zpracování projektu, existenci rodinných či jiných vazeb ve vztahu k projektu
či žadateli.
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Archivace
MAS Brdy přijala Archivační řád, který určuje správné nakládání s konkrétními materiály. Zároveň
využívá vnitřní směrnici, která definuje koloběh dokumentů uvnitř MAS a usnadňuje tak správnou
administraci projektů.
MAS disponuje dostatečnými technicky zabezpečenými prostory a zároveň disponuje uzamykatelnou
skříní, která zajišťuje bezpečné ukládání dokumentů po celou dobu jejich archivace.

Kontrola činnosti MAS
Vzhledem ke snaze místní akční skupiny zachovat co nejjednodušší organizační strukturu, je kontrola
činnosti celé MAS transparentní a efektivní. Dozorující orgán dle pozice v MAS zobrazuje následující
tabulka.
Tabulka 89 - Kontrolní orgány jednotlivých pozic v MAS

Pozice v MAS

Orgán pověřený kontrolou

Zaměstnanci MAS

Předseda Správní rady, Předseda Dozorčí rady

Účetní

Ředitel ústavu, Vedoucí zaměstnanec SCLLD

Předsedové

Valné shromáždění

Výběrová komise, monitorovací a programový výbor

Valné shromáždění

Správní a dozorčí rada

Valné shromáždění

Zdroj: vlastní zpracování, 2016

Kontrola dodržování úkolů probíhá průběžně. Vzhledem k omezenému počtu např. zasedání Valného
shromáždění, jsou případná nápravná opatření přijímána okamžitě.
V rámci činnosti MAS probíhají vnitřní kontroly, a to nejméně jedenkrát za čtvrt roku. Tuto kontrolu
provádí Vedoucí pracovník SCLLD a s výsledkem seznamuje Valné shromáždění na nejbližším jednání.
V rámci vnitřní kontroly probíhají zejména tyto aktivity:
-

kontrola pošty,

-

kontrola účetnictví – sledování analytického oddělení nákladů,

-

finanční controlling – čerpání finančních prostředků,

-

archiv dokumentace – zápisy z jednání, ukládání dokumentů,

-

aktualizace webových stránek,
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-

pracovně-právní vztahy – pracovní poměry, vypořádání závazků,

-

koloběh dokumentů uvnitř MAS.

Vedoucí pracovník SCLLD si může ke spolupráci vyžádat spoluúčast administrativního pracovníka
a zástupce účetní firmy tak, aby kontrola mohla být provedena v odpovídající kvalitě a Valné
shromáždění dostalo kvalitní podklady pro další řízení.
Další kontrolní činnosti probíhají standardně dle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů, apod.
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4.3.

Animační a komunikační aktivity

Animační činnost, resp. aktivity jsou služby, které umožňují naplňovat očekávání a vytyčené cíle.
V rámci MAS Brdy jsou realizovány tyto animační aktivity:
-

Propagace Strategie CLLD – a to pomocí letáků, tiskových zpráv v regionálních zpravodajích,
prezentací a osobních jednání s místními aktéry či zájmovými skupinami – v těchto výše
uvedených materiálech byla SCLLD monitorována a popisována od počátku její tvorby,

-

Výměna zkušeností s ostatními MAS ve středočeském i jiném regionu,

-

Semináře pro potenciální žadatele, příjemce a širokou veřejnost,

-

Poradenské služby pro potenciální žadatele či příjemce v oblasti nastavení, koordinace
a financování projektů vedoucích k rozvoji regionu – tyto služby poskytuje kancelář MAS
místním aktérům zdarma.

Komunikační činnosti probíhají co nejefektivněji tak, aby se zprávy a informace dostaly ke všem
potenciálním zájemcům.
-

E-mail,

-

Telefon a přímé rozhovory s místními aktéry,

-

Webové stránky MAS,

-

Vyvěsování potřebných materiálů v okolí kanceláře MAS, aj.
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4.4.

Národní spolupráce MAS

Spolupráce s vnějšími subjekty
Úřad práce – Odborné praxe pro mladé do 30 let - ESF
Na základě dohody s ÚP bylo v kanceláři MAS Brdy, z. ú. vytvořeno v letech 2014 – 2015 společensky
účelné pracovní místo pro čerstvé absolventy. Pracovní náplní toto pracovníka je zajišťování chodu
kanceláře, a další administrativní činnosti, které jsou potřebné ke správnému fungování MAS.

Přehled projektů se zapojením MAS 2014
1) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Studentské sociální minipodniky – příležitost
pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy CZ.1.07/1.1.00/54.0047


Zahájení projektu: 1. 9. 2014,



Ukončení projektu: 31. 7. 2015,



Celkové způsobilé náklady projektu: 13 106 680,10.

Podstatou projektu bylo partnerství pěti ZŠ, místní akční skupiny a malé obce v regionu Středních
Brd, podpořit motivaci a zkvalitnit kompetence žáků základních škol, převážně venkovského
charakteru, pro jejich budoucí uplatnitelnost na trhu práce.
Došlo k využití zcela nových výukových metod, zvláště formou založení studentských sociálních
podniků, exkurzí, zapojení odborníků z praxe, vše s cílem maximálního provázání výuky s praxí
na všech partnerských školách a zapojení škol do komunitního rozvoje.
Byla posílena spolupráce mezi základními školami, inovativní způsob spolupráce umožní maximální
využití potenciálu personálních, odborných a materiálních kapacit zúčastněných partnerů a efektivní
sdílení know-how.
Výstupem projektu byl mj. vznik deseti studentských sociálních minipodniků, min. 1400 podpořených
žáků a 20 učitelů. Projektu se zúčastní ZŠ z Jihočeského a Ústeckého kraje. Realizace projektu
je plánována na 11 měsíců.
I.

Žadatel projektu: Masarykova Základní škola Obecnice,

II.

Partneři s finanční spoluúčastí na projektu: Základní škola a Mateřská škola Jince,
Základní škola a Mateřská škola Zaječov, Základní škola T. G. Masaryka Komárov, MAS
Brdy, z. ú., ZŠ Příbram VII, 24. října,

III.

Partner bez finanční spoluúčasti: Obec Obecnice.

Každá základní škola vytvořila jednu či více vlastních fiktivních firem, ve kterých se žáci učili
hospodařit v rámci zájmových kroužků. Mezi tyto fiktivní firmy patří: keramika, zahradnictví,
pekařství, cukrářství, redakce a nahrávací studio.
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Cíle projektu:

Obecným cílem projektu je zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových
kompetencí žáků zapojených základních škol do tohoto projektu, které podpoří jejich budoucí
uplatnitelnost na trhu práce a zvýší motivaci k dalšímu vzdělávání.
Konkrétní cíle projektu:
-

Podpořit rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků základních škol
zapojených v rámci projektu,

-

Podpořit navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely zvýšení motivace žáků
pro budoucí volbu povolání zvláště s důrazem na technické obory a řemesla,

-

Přispět k rozvoji podnikavosti žáků ZŠ,

-

Podpořit spolupráci základních škol a aktérů na trhu práce,

-

Přispět k rozvoji spolupráce základních škol se samosprávou a státní správou,

-

Zapojit základní školy do komunitního rozvoje,

-

Zapojit do realizace projektu v co největší míře individuálně integrované žáky (počet: min.
30 individuálně integrovaných žáků, tj. žáků se zdravotním postižením dle zákona 564/2004
Sb., §16, bod 2, kteří jsou individuálně integrováni v běžné škole dle Vyhlášky MŠMT
č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
ve znění vyhlášky 147/2011 Sb., § 3, odst. 2 a).



Zdůvodnění potřebnosti:

Předkládaný projekt byl vyvolán identifikovanými potřebami řešit klesající zájem žáků o další studium
v perspektivních oborech z pohledu jejich budoucího uplatnění se na trhu práce a též klesající úrovní
znalostí a dovedností žáků všech partnerských škol, především v oblasti technického vzdělávání
a podnikatelských kompetencí. Zásadním podnětem pro přípravu projektu je spolupráce žadatele
projektu s nově založenou MAS Brdy – zakladatelem je obec Obecnice, zřizovatel Masarykova
ZŠ Obecnice. Na půdě MAS došlo k zásadním pracovním schůzkám ohledně rozvoje lidských zdrojů
oblasti, zvláště pak dětí a mládeže. Přirozeným nositelem jsou ZŠ na rozvojovém území MAS.
Prostorová blízkost zúčastněných škol, žadatele a zapojení MAS do projektu umožňují v projektu dále
výrazněji posílit komunitní funkci škol jako hlavních jediných nositelů vzdělanosti na venkově.
Partnerské školy vyjádřily zájem o zapojení do projektu a písemně deklarovaly potřebnost projektu
a závazek zapojení žáků a učitelů škol do projektu – přílohou.
Venkovské školy, které se účastní projektu, nebyly složitě vybírány, ale naopak – projekt reagoval
na potřeby těchto škol a jejich žáků a učitelů. Partneři tak představují kompletní náplňovou část,
avšak z důvodu racionálnosti nákladů, administrativních potíží a personálních omezení by nebyli
samostatně schopni připravit a zrealizovat vlastní projekt na témata projektem řešená. Podpora
z veřejných zdrojů tohoto projektu byla využita plně v souladu s OPVK, prioritní oblastí 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání, a přináší benefit přímo pro cílové skupiny, které tuto podporu potřebují.
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Projekt byl zároveň inovativní a měl výrazný multiplikační efekt zejména v menších školských
zařízeních, resp. venkovských ZŠ. Toto je podloženo nepovinnou přílohou analýzou potřeb a zejména
vyjádřením o zapojení se do projektu formou čestného prohlášení všech základních škol přílohou této
žádosti.

Projekty spolupráce LEADER
2) Projekt Spolupráce ,,Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji“
Projekt založen na stávající spolupráci místních akčních skupin v oblasti podpory definování dobré
praxe, výměny zkušeností a stanovení doporučených způsobů evaluace a monitoringu strategií MAS
na území Středočeského kraje.
Cílem projektu bylo rozšíření spolupráce a konzultace příkladů dobré praxe v oblasti evaluace
strategií mezi místními akčními skupinami Posázaví, o. p. s., Rakovnicko, o. p. s., Lípa pro venkov, z.
s., Region Pošembeří, o. p. s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z. s. p. o., Brdy – Vltava, o. p. s., MAS
Zálabí, z. s., MAS Jihozápad, o. p. s., MAS Vyhlídky, z. s., MAS Brdy, z. ú., MAS Střední Polabí, o. s.,
MAS Sedlčansko, o. p. s. a MAS Nad Prahou, o. p. s.
Výstupy projektu:
 Účast všech MAS na semináři;
 Vypracováni doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS;
 Soupis praktických příkladů, inspirativních řešeni a doporučeni, včetně studií týkajících
se tématu evaluace a monitoringu Strategii MAS.
Termín zahájení projektu: 1. 9. 2014.
Termín ukončení projektu: 31. 5. 2015.
Dle smlouvy o partnerství s finanční spoluúčastí činí celkový finanční podíl MAS Brdy jako partnera
na projektu: 500 000,- Kč.

Výčet jednání na projektu Spolupráce, kterých se účastnili naši zaměstnanci:
-

Modletice – 14. 11. 2014

-

Kolín – 12. 12. 2014 v areálu průmyslové zóny Ovčáry

-

Český Šternberk – 20. 1. 2015 v Parkhotelu

-

Zbraslavice – 17. 2. 2015

-

Brandýs nad Labem – 25. 3. 2015 – Kancelář MAS

-

Kokořínský důl – 23. 4. 2015
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-

Benešov – 15. 5. 2015 – Zasedací místnost Posázaví, o. p. s.

Na všech vypsaných jednání se zaměstnanci na projektu Spolupráce aktivně účastnili a plnili výstupy,
které jim koordinační MAS (kterou byla MAS Posázaví) zadala. Dále se naše MAS podílela
na vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS.
Pro MAS Brdy bylo přiřazeno zpracování tématu Síťování a komunikace místních akčních skupiny,
které bylo součástí metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS. Podotázky tohoto tématu
se týkaly především popisem vytvoření vazeb a předávání zkušeností nejen v oblasti spolupráce mezi
jednotlivými MAS v průběhu minulého programového období (např. krajská setkání), jakým
způsobem řešily jednotlivé MAS společenské a osobní vazby sloužící k předávání informací
a zkušeností na jejich území, jakým způsobem jednotlivé MAS komunikovaly s příjemci podpory.
Na tyto otázky bylo vytvořeno a vypracováno spousta materiálu, některé z nich jsou přílohou tohoto
dokumentu.
MAS Brdy využila k vypracování tématu Síťování a komunikace místních akčních skupin informace
zveřejněné na webových stránkách jednotlivých místních akčních skupiny zvláště pak Středočeských
a materiálu a informací o Národní sítě místních akčních skupin respektive Krajské sítě Středočeských
MAS.

Školení místních podnikatelů – OP PIK
MAS Brdy uskutečnila 2 školení místních podnikatelů, která se zaměřovala na dotační příležitosti
podnikatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
2020.
Tato školení se uskutečnila:
-

15. 6. 2015 od 17:00 hod v Jincích – Společenské centrum Josefa Slavíka,

-

17. 6. 2015 od 18:00 hod v Komárově – ZŠ T. G. Masaryka.

Zúčastnění byly se školením spokojeni, vznášeli dotazy a informovali se nejen o dalších dotačních
možnostech (i jiné operační programy), ale i o další činnosti MAS. Tato setkání tak podala široká
spektrum důležitých informací.

Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov
MAS Brdy podepsala partnerství s Celostátní sítí pro venkov. První společnou úspěšnou akcí
byl seminář Program rozvoje venkova 2014 – 2020 CLLD uskutečněný 1. 10. 2015 v sále restaurace
v obci Suchodol.

Spolupráce s KS MAS Středočeský kraj
Zástupci MAS Brdy se účastní pravidelných jednání a aktivit KS MAS od data vzniku MAS Brdy. Dále
se účastní některých důležitých meetingů NS MAS ČR.
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Spolupráce ostatními MAS
Kooperace s ostatními MAS na území především ČR bude probíhat na základě připravovaných dohod
a rozhovorů se zástupci některých MAS. Náplň spolupráce bude především příprava a realizace
měkkých projektů – vzdělávacích a kulturních akcí pro propagaci širšího zájmového území a místních
akčních skupin.
Spolupráce bude navazována především s okolními MAS a s MAS, které sousedí s CHKO Brdy – MAS
PODBRDSKO z. s., Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z. s., MAS Aktivios, z. s., MAS
Světovina o. p. s., MAS Karlštejnsko, z. ú., MAS Brdy – Vltava o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s.
V případě zájmu je možno spolupráci realizovat s jakoukoli jinou MAS v ČR.
V úvahu také přichází projekty – např. setkání podnikatelů soustředěných okolo Brd, různé sportovní
akce či pochody zaštiťované místními akčními skupinami, workshopy pro děti základních škol věnující
se např. environmentální výchově, workshopy pro podnikatele, např. na téma: „Jak se podniká okolo
Brdy“, či „Vliv CHKO na naše zemědělství“ apod.
S ostatními partnery a zahraničními MAS či regiony bude docházet, v případě takové spolupráce,
k výměně znalostí, zkušeností, ukázkám dobré praxe.
Nicméně tyto akce jsou zatím ve velmi raném stádiu příprav a počátečních jednání.
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4.5.

Zvláštní opatření pro hodnocení - monitoring a evaluace, report

Mezi monitoringem a hodnocením (evaluací) je zásadní rozdíl v procesu sběru informací a v podstatě
jejich hodnocení projektu.
Monitoring je souběžná činnost, která sleduje, jaké aktivity jsou na projektu prováděny, analyzuje
současnou situaci, snaží se předcházet kritickým situacím. Monitorování navazuje na monitorování
jednotlivých projektů, priorit a monitorovacích indikátorů.
Naopak podstatou hodnocení je poskytovat ucelené informace o hodnotě práce/projektu,
jde o posuzování dosažených cílů s plánovanými výsledky a dopady.

Monitoring a evaluace realizace SCLLD
1) Monitoring a hodnocení průběhu a plnění cílů Strategie CLLD budou probíhat průběžně
v rámci implementace,
2) Za tuto činnost je zodpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci Strategie CLLD, který
některé povinnosti a aktivity deleguje na podřízené kompetentní zaměstnance. Zodpovědný
zaměstnanec zodpovídá za soulad časového a finančního harmonogramu. Dále zodpovídá
za poskytování informací nezbytných pro řízení realizace a naplňování SCLLD, v tomto
případě se jedná o podklady pro řízení vyhlašování výzev, případnou včasnou iniciaci změny
strategie apod.,
3) Pokud dojde v rámci monitoringu k odhalení nějakých problémů či hrozících rizik, která
přesahují povinnosti vedoucího pracovníka SCLLD, je tento povinen neprodleně informovat
Správní radu MAS Brdy.
Na základě podkladů z monitoringu eviduje sekretariát plnění monitorovacích indikátorů projektů
a manažer SCLLD plnění povinných monitorovacích indikátorů MAS. Zveřejnění výsledků kontrol bude
probíhat v rámci MAS a to z důvodu prevence závad u dalších projektů. Průběžné vyhodnocování
SCLLD bude uveřejňováno tak, jak budou tyto výsledky naplňovány. Předpokládá se 4 měsíční
periodicita dle výzev.

Reportovací povinnosti o realizaci SCLLD
V průběhu monitorování využíváme zprávy o plnění strategie. Zprávy jsou tvořeny vždy minimálně
2x za rok (do 15.1. s použitím údajů k 31.12. a 15.7. s použitím údajů k 30.6.) a předkládány
na příslušný orgán MMR, resp. na monitorovací zprávy jsou odevzdávány ŘO prostřednictvím
systému MS2014+ v rámci výzvy na předkládání integrovaných strategií. Nositel strategie
spolupracuje s ŘO při průběžné vyhodnocování plnění stanovených cílových hodnot indikátorů.
Nicméně proces monitorování probíhá nepřetržitě, a to s ohledem na vývoj realizace SCLLD. Jen takto
je možné sledovat naplňování cílů strategie, sledovat a předcházet případným rizikům.
Na průběžné monitorovací zprávy navazuje zpráva o vyhodnocení naplňování implementační části
SCLLD, která 1x za rok informuje veřejnost. Tato zpráva se vydává do 30 pracovních dnů od ukončení
posledního projektu.
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MAS provádí také povinnou evaluaci plnění s údaji platnými k 31. 12. 2017, jako součást evaluace
naplňování územní dimenze.
Tyto zprávy obsahují:
-

Přehled informací o monitorovaném období,

-

Průběh jednotlivých akcí a aktivit konaných v daném monitorovacím období,

-

Reakce na zjištěné problémy (popis adekvátních opatření a řešení) v širším okruhu –
při přípravě, předkládání, realizaci a celkové hodnocení jednotlivých projektů a výzev,
při konání akcí a aktivit konaných v daném monitorovacím období,

-

Vyhodnocení zájmu žadatelů o výzvy předkládané pod záštitou MAS, zájmu místních aktérů
o školení či jiné přednášky realizované v gesci MAS.

Zároveň je vždy před koncem roku vydáván plán projektů na další rok. Do tohoto plánu je nezbytné
zahrnout relevantní aktéry a další akce spojené s vyhlašováním výzev k projektům a vyhodnotit
případná rizika a problémy, které by při realizaci mohli vzniknout.
Reakce na potřeby a vývoj realizace strategie spočívá zejména v přípravě podkladů na jednání orgánů
MAS a jednání MAS s dalšími aktéry.
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Přílohová část
Tabulky
Tabulka 90 - Přehled administrativního umístění obcí

Č.

Název obce

Okres

Správní obvod
obce s rozšířenou
působností

Správní obvod
obce s pověřeným Statut obce
obecním úřadem

1.

Bohutín

Příbram

Příbram

Příbram

obec

2.

Bratkovice

Příbram

Příbram

Příbram

obec

3.

Čenkov

Příbram

Příbram

Příbram

obec

4.

Drahlín

Příbram

Příbram

Příbram

obec

5.

Drásov

Příbram

Příbram

Příbram

obec

6.

Dubno

Příbram

Příbram

Příbram

obec

7.

Felbabka

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

8.

Hluboš

Příbram

Příbram

Příbram

obec

9.

Hvozdec

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

10.

Chaloupky

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

11.

Jince

Příbram

Příbram

Příbram

městys

12.

Komárov

Beroun

Hořovice

Hořovice

městys

13.

Křešín

Příbram

Příbram

Příbram

obec

14.

Láz

Příbram

Příbram

Příbram

obec

15.

Lhota u Příbramě

Příbram

Příbram

Příbram

obec

16.

Malá Víska

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

17.

Obecnice

Příbram

Příbram

Příbram

obec

18.

Ohrazenice

Příbram

Příbram

Příbram

obec

19.

Podlesí

Příbram

Příbram

Příbram

obec

20.

Podluhy

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

21.

Rpety

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

22.

Sádek

Příbram

Příbram

Příbram

obec

23.

Suchodol

Příbram

Příbram

Příbram

obec

24.

Trhové Dušníky

Příbram

Příbram

Příbram

obec

25.

Zaječov

Beroun

Hořovice

Hořovice

obec

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování
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Tabulka 91 - Zájmové skupiny MAS Brdy

1.

Veřejný sektor

mikroregiony, obce a organizace jimi zřizované - VS - MO

2.

Neziskový sektor

SDH a sportovní sektor - NS - SDHS

3.

Neziskový sektor

vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor - NS - VSZC

4.

Soukromý sektor

podnikatelský sektor - SS - PS

5.

Soukromý sektor

zemědělský sektor a ostatní - SS - ZO

Zdroj: vlastní zpracování, 2014
Tabulka 92 - Ad 1. Veřejný sektor/členové/partneři MAS Brdy - mikroregiony, obce a organizace jimi
zřizované
1.

Obec Bohutín

2.

Obec Bratkovice

3.

Obec Čenkov

4.

Obec Drahlín

5.

Obec Drásov

6.

Obec Dubno

7.

Obec Felbabka

8.

Obec Hluboš

9.

Obec Hvozdec

10.

Obec Chaloupky

11.

Městys Jince

12.

Městys Komárov

13.

Obec Lhota u Příbramě

14.

Obec Malá Víska

15.

Obec Obecnice

16.

Obec Podlesí

17.

Obec Podluhy
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18.

Obec Rpety

19.

Obec Sádek

20.

Obec Suchodol

21.

Obec Trhové Dušníky

22.

Obec Zaječov

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
Tabulka 93 - Ad 2. Neziskový sektor/členové/partneři MAS Brdy - SDH a sportovní sektor
1.

SDH Suchodol

2.

TJ Kovohutě Příbram

3.

TJ Sparta Podluhy

4.

TJ Sokol Trhové Dušníky

5.

SDH Hluboš

6.

Skupina Historického šermu Diadém, o. s.

7.

Top Team Felbabka, o. s.

8.

Tenisový klub Felbabka, o. s.

9.

TJ Sokol Hluboš

10.

SDH Kardavec

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
Tabulka 94 - Ad 3. Neziskový sektor/členové/partneři MAS Brdy - vzdělávací, sociální, zdravotní, církevní sektor
1.

Masarykova ZŠ Obecnice

2.

MŠ a ŠJ Obecnice

3.

MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě

4.

Mateřské centrum Jinečáček, o. s.

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
Tabulka 95 - Ad 4. Soukromý sektor/členové/partneři MAS Brdy - podnikatelský sektor
1.

Acron, s. r. o.

2.

Lhoták, s. r. o.

3.

M. F. Gastro servis, s. r. o.

4.

H + J - stroje, s. r. o.

5.

FO - OSVČ Jiří Rychvalský Jakubík
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6.

FO - OSVČ Pavel Kohout

7.

FO - OSVČ Ing. Helena Janáková

8.

FO - OSVČ Jan Krnáč

9.

FO - OSVČ Ondřej Fedorčák

10.

FO - OSVČ Jan Křikava

11.

FO - OSVČ Josef Mašek

12.

FO - OSVČ Vlastimil Čuřín

13.

FO - OSVČ Milan Pinka

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
Tabulka 96 - Ad 5. Soukromý sektor/členové/partneři MAS Brdy - zemědělský
1.

FO - OBČAN Mgr. Jan Novotný

Zdroj: vlastní zpracování, 2015
Tabulka 97 - Land use krajiny zájmového území MAS Brdy

Půda v ha
Obec

Koeficient
ekologické
stability

orná

TTP

lesy

voda

zastavěná
plocha

zemědělská

Bohutín

174

163

322

27

20

384

Bratkovice

124

97

4

7

8

244

1

Čenkov

25

55

747

13

9

97

12

Drahlín

208

80

8

3

9

315

0

Drásov

297

49

75

39

9

357

0

Dubno

279

54

96

4

34

343

0

2

0

16

117

0

4

23

12

Hluboš

219

119

757

6

14

369

3

Hvozdec

75

66

206

7

5

150

3

Chaloupky

38

35

39

15

9

100

2

Jince

217

125

955

26

22

400

3

Komárov

139

88

258

13

27

270

2

Křešín

114

36

6

1

3

166

0

Láz

145

138

118

6

10

297

1

Lhota u Příbramě

231

30

30

5

8

272

0

Malá Víska

16

78

1

0

3

102

3

Obecnice

241

155

40

5

16

437

1

Ohrazenice

75

109

6

4

6

207

1

Podlesí

52

32

280

1

13

112

3

Felbabka
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Podluhy

327

27

61

10

25

373

0

Rpety

399

18

125

6

9

428

0

Sádek

111

30

15

1

4

157

0

Suchodol

305

69

187

5

8

386

1

Trhové Dušníky

207

56

347

13

7

274

2

Zaječov

253

213

73

16

23

510

1

4 271

1 938

4 873

233

305

6 773

2

Celkem

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování
Tabulka 98 - Občanská vybavenost obcí zájmového území MAS Brdy

Občanská vybavenost
Obec
Jesle

MŠ

ZŠ

Gymnázium

SOŠ

SOU

VOŠ

VŠ

Nemocnice

Zdravotnická
zařízení,
lékaři

Bohutín

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bratkovice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Čenkov

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drahlín

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Drásov

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dubno

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

Felbabka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hluboš

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Hvozdec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chaloupky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jince

-

1

1

-

-

-

-

-

-

5

1

-

Komárov

-

1

1

-

-

-

-

-

-

9

1

-

Křešín

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Láz
Lhota u
Příbramě

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Malá Víska

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obecnice

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ohrazenice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podlesí

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Podluhy

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rpety

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sádek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suchodol
Trhové
Dušníky

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zaječov

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

13

7

0

1

2

0

0

0

16

2

0

Celkem

Dům s
Domov
pečovatelsko
pro
u službou
seniory
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Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování
Tabulka 99 - Počet domů a bytů v zájmovém území MAS Brdy a jejich napojení na technickou vybavenost

Domy a byty
Obec

Napojených Napojených
Počet
Počet
Postavených Napojených
na
na
obydlených obydlených před rokem na vodovod
kanalizaci v plynofikaci
domů
bytů
1919 v %
v%
%
v%

Bohutín

423

593

7,8

100

30,6

7,1

Bratkovice

101

116

19,8

97,7

-

7,5

Čenkov

113

148

16,9

100

-

44,3

Drahlín

179

197

7,1

100

94,3

12,4

-

Drásov

121

147

4,1

100

Dubno

88

101

18,8

98,8

97,4

65,8

Felbabka

85

96

13,5

100

68,1

7,5

116

201

14,9

100

53,7

10

83

88

22,7

100

1,6

5,7

Chaloupky

153

175

10,3

99,8

Jince

385

830

6,6

99,3

Komárov

465

940

7,3

100

Hluboš
Hvozdec

-

42

11,9

100

Láz

185

204

7,8

99,4

-

Lhota u Příbramě

122

187

11,8

100

31

35

22,9

100

356

432

12,3

99,9

94

98

11,2

97

Podlesí

325

362

15,7

99,4

Podluhy

190

217

6,5

99,8

Obecnice
Ohrazenice

Rpety

132

Sádek

72

Suchodol

88

Trhové Dušníky

105

Zaječov

408

Celkem

4 460

154

41,1

87

40

Malá Víska

37,4
82,1

-

Křešín

45,5

71,4
11,5

86,3
-

79,3
-

71,9
-

7,6
2,5

67,5

8,9

76,8

5,4

-

9,7

99,8

86

7

100

80,5

3,9

111

9,9

99

92,1

57,6

132

17,4

100

94

12,4

476

11,6

99,5

26

3,3

6 168

12,22 %

99,58 %

2,7

69,37 %

23,95 %

Zdroj: data ČSÚ k 1. 1. 2014, vlastní zpracování

- 183 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Tabulka 100 - Seznam neziskových organizací v jednotlivých obcích zájmového území MAS
Obec

Bohutín

Bratkovice

Čenkov

Drahlín

Drásov

Dubno

Felbabka

Hluboš

Neziskové společnosti

Zájmová oblast

Adresa

Sportlife Bohutín, o. s.

sport

Havírna 60, 262 41 Bohutín

ASPA

senioři

Vysoká Pec 187, 262 41 Bohutín

T-HC Bohutín

sport

Vysoká Pec 107, 262 41 Bohutín

PRORADOST 1999

sport

Vysoká Pec 191, 262 41 Bohutín

s Tlapkou v Ruce, o. s.

kynologie

Havírna 55, 262 41 Bohutín

SPOLEK ŘIMBABA

muzeum, historie

Vysoká Pec, Bohutín

SK Sporting Bohutín, o. s.

sport

Havírna 26, 262 41 Bohutín

Myslivecké sdružení SOVA

myslivost, sport

Bohutín, 262 41

Sportlife Bohutín, o. s.

sport

Havírna 60, 262 41 Bohutín

Myslivecký spolek Bohutín

myslivost, sport

Bohutín 140, 262 41 Bohutín

Občanské sdružení za trvale udržitelný
rozvoj Malé strany

životní prostředí

Bratkovice 58, 262 23 Jince

Bratkovické RETRO

život v obci

Bratkovice 29, 262 23 Bratkovice

JEŘABINKY o. s.

hudba

Bratkovice 30, 262 23 Jince

Zahrádkáři Dominikálních Pasek a
Bratkovic z. s.

život v obci

Dominikální Paseky 62, 262 23
Bratkovice

Za zdravý ČENKOV

život v obci

Čenkov 113, 262 23 Jince

Divadlo za vodou

kultura

Čenkov 60, 262 23 Čenkov

Myslivecké sdružení - občanské sdružení
Jince

lov a odchyt zvířat

Čenkov 161, 262 23 Jince

TJ SPARTAK ČENKOV

sport

Čenkov, 262 24 Čenkov

4HUMAN

sport

Čenkov 48, 262 23 Jince

SK JINCE 1921

sport

Čenkov, 262 24 Čenkov

Skupina speciální a sociální kynologie CZ
Drahlín

kynologie

Drahlín 107, 261 01 Příbram

Boxing Team Příbram

sport

Drahlín 71, 261 01 Příbram

TJ Sokol Drahlín

sport

Drahlín, 261 01 Příbram

Aeroklub Příbram

letectví

Drásov 200, 261 01 Příbram

SKY WINGS

letectví

Drásov 200, 261 01 Příbram

OXYGEN sportovní klub

sport

Drásov 104, 261 01 Příbram

Myslivecký spolek Chlum-Drásov

myslivost, sport

Drásov 11, 261 01 Příbram

Rybářský spolek Drásov

sport

Drásov 11, 261 01 Příbram

Bullets Poker Club o. s.

sport

Dubno 26, 261 01 Příbram

Tenisový Klub Felbabka, o. s.

sport

Felbabka 79, 268 01 Felbabka

Diadém, o. s.

kultura

Felbabka 40, 268 01 Felbabka

Tenisový oddíl Felbabka, o. s.

sport

Felbabka 70, 268 01 Felbabka

TOP TEAM FELBABKA

sport

Felbabka 100, 268 01 Felbabka

TJ Felbabka

sport

Felbabka, 268 01 Felbabka

Škola 98

kultura

Hluboš 178, 262 22 Hluboš

Sdružení rodičů a přátel školy při
Středním odborném učilišti, Hluboš 178

kultura

Hluboš 178, 262 22 Hluboš

Sdružení rodičů při ZŠ Hluboš

kultura

Hluboš 116, 262 22 Hluboš
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Hvozdec
Chaloupky

Jince

Komárov

Křešín

Láz

Lhota u
Příbramě

Malá Víska

Obecnice

TJ Sokol Hluboš

sport

Hluboš, 262 22 Hluboš

-

-

-

Hrachoviště

kultura

Neřežín 21, 267 62 Chaloupky

TJ Chaloupky

sport

Chaloupky, 267 62 Chaloupky

Medvídek

postižení

Čenkovská 271, 262 23 Jince

Institut pro rozvoj kynologie

kynologie

Zborovská 349, 262 23 Jince

Jinecký klub učitelů, o. s.

kultura

Slavíkova 26, 262 23 Jince

Jinečáček, z. s.

matky

Havlíčkova 19, 262 23 Jince

Tělovýchovná jednota Jince

sport

Eškova 377, 262 23 Jince

FC Jince

sport

Jince, 262 23 Jince

Klub přátel radarové základny, o. s.

život v obci

Čsl. dělostřelců 373, 262 23 Jince

Asociace výrobců signmakingu, o. s.

ostatní

Slavíkova 101, 262 23 Jince

Yacht Club NEPTUN Komárov

sport

Spojovací 445, 267 62 Komárov

Myslivecké sdružení Valdecké Podhradí,
o. s.

lov a odchyt zvířat

nám. Míru 441, 267 62 Komárov

Přátelé Komárova

život v obci

nám. Jana Husa 83, 267 62 Komárov

Železná koruna o. s.

život v obci

U Nádržky 489, 267 62 Komárov

21. srpen 1968 o. s.

život v obci

Pod Chlumem 123, 267 62 Komárov

Občanské sdružení Honda-club.cz

auto-moto

Vítězná 253, 267 62 Komárov

Tereňáky Suzuki o. s.

auto-moto

Spojovací 92, 267 62 Komárov

Asociace Falun Gong České republiky o.
s.

sport

V Brance 436, 267 62 Komárov

FK KOMÁROV

sport

Buzulucká 399, 267 62 Komárov

VOLNOST

kultura

nám. Míru 215, 267 62 Komárov

BÍLÝ LEV o. s.

život v obci

Pod Chlumem 123, 267 62 Komárov

OBČANÉ PRO KOMÁROV z. s.

život v obci

Na Výsluní 250, 267 62 Komárov

Myslivecký spolek Valdek Komárov, z. s.

myslivost, sport

nám. Míru 441, 267 62 Komárov

LT Fénix z. s.

sport

Pionýrů 519, 267 62 Komárov

Sdružení pro rozvoj a šíření internetu
LAZFree.NET

-

-

život v obci

Láz 30, 262 41 Láz

Myslivecký spolek Láz – Vranovice, z. s.

myslivost, sport

Láz 219, 262 41 Láz

TJ Sokol Vrtule Láz

sport

Láz, 262 41 Láz

Honební společnost Lhota u Příbramě

životní prostředí

Lhota u Příbramě 33, 261 01 Lhota u
Příbramě

Myslivecké sdružení Pod Hůrkou

lov a odchyt zvířat

Lhota u Příbramě 33, 261 01 Lhota u
Příbramě

Spolek rodičů při MŠ Sluníčko Lhota u
Příbramě

život v obci

Lhota u Příbramě 77, 261 01 Lhota u
Příbramě

T. J. Kovohutě Příbram

sport

Lhota u Příbramě, 261 01 Lhota u
Příbramě

MV Ranch

sport

Malá Víska 8, 267 62 Malá Víska

J. S. WAGNER

sport

Malá Víska 51, 267 62 Malá Víska

Myslivecký spolek Malá Víska

myslivost, sport

Malá Víska, 267 62 Malá Víska

Sdružení rodičů a přátel školy při
Mateřské škole a školní jídelny Obecnice

život v obci

Obecnice 331, 262 21 Obecnice

- 185 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Název

Ohrazenice

Podlesí

Podluhy

Rpety
Sádek
Suchodol

o

Kontakt

Zaměstnanci

Myslivecký spolek POD TŘEMOŠNOU

myslivost, sport

Obecnice 159, 262 21 Obecnice

Eks o. s.

kultura

Obecnice 351, 262 21 Obecnice

Easy Jump Team z. s.

sport

Obecnice 420, 262 21 Obenice

TJ Slavoj Obecnice
Společnost rodičů a přátel Masarykovy
základní školy Obecnice
SDRUŽENÍ VALDEK

sport

Obecnice, 262 21 Obecnice

život v obci

Obecnice, 262 21 Obecnice

život v obci

Obecnice, 262 21 Obecnice

Spolek Club Trilobit

život v obci

Ohrazenice 35, 262 23 Jince

Klub vodních sportů Příbram

sport

Podlesí 19, 261 01 Podlesí

MARO Příbram

život v obci

Podlesí 173, 261 01 Podlesí

Filmový klub Příbram

kultura

Podlesí 338, 261 01 Podlesí

Bruno

život v obci

Podlesí 138, 261 01 Podlesí

DIVADELNÍ SOUBOR SKALKA

kultura

Podlesí 81, 261 01 Podlesí

Shine Cheer Elite

sport

Podlesí 393, 261 01 Podlesí

Tělovýchovná jednota MONGEO Podlesí

sport

Podlesí 308, 261 01 Podlesí

Brdonoš z. s.

život v obci

Podlesí 380, 261 01 Podlesí

Spolek občanů a přátel Drmlova Pole

život v obci

Podlesí 393, 261 01 Podlesí

TJ Sparta Podluhy, spolek

sport

Podluhy 199, 268 01 Podluhy

Myslivecký spolek Podluhy

myslivost, sport

Podluhy 51, 268 01 Podluhy

SK Rpety

sport

Rpety 26, 268 01 Rpety

JEZDECKÝ KLUB RPETY

sport

Rpety 120, 268 01 Rpety

Myslivecký spolek Ostrý Rpety

myslivost, sport

Rpety 26, 268 01 Rpety

-

-

-

Sportovní klub RAD Příbram

sport

Suchodol - Líha 11, 261 01 Suchodol

TJ Sokol Trhové Dušníky

sport

Trhové Dušníky Občanské sdružení Zdravé Dušníky

Zaječov

SÍDLO

život v obci

Trhové Dušníky 116, 261 01 Trhové
Dušníky
Trhové Dušníky 112, 261 01 Trhové
Dušníky
Trhové Dušníky, 261 01 Trhové
Dušníky

MS Trhové Dušníky

myslivost, sport

OKTAN MOTOKLUB ZAJEČOV

sport

Zaječov 277, 267 63 Zaječov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDĚNÁ

život v obci

Zaječov 226, 267 63 Zaječov

Nohejbal klub Zaječov

sport

Zaječov 100, 267 63 Zaječov

TJ Zaječov, z. s.

sport

Zaječov 265, 267 63 Zaječov

Myslivecké sdružení „BRDY“

myslivost, sport

Zaječov, 267 63 Zaječov

Zdroj: vlastní šetření a zpracování, 2016
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Tabulka 101 - Databáze zemědělských subjektů zájmového území
NÁZEV

Poslední
skaut

ZD Bohutín

KDO

F. O nez.
v Or Mgr.
Křížová
Marcela
Ing. Josef
Říha

IČ

ČINNOST

SÍDLO

KONTAKT

ZAMĚSTNANCI

Láz 79, 262 41
Bohutín

606 846 654
posledniskaut.cz

-

Zemědělství –
Rostliná a
živočišná
výroba

Vysoká Pec 18,
262 41 Bohutín

602 732 352
zdbohutin@seznam.
cz

20 - 24

43801170

Velkoobchod,
Maloobchod

Vysoká pec 195,
262 41 Bohutín

uhli@palivavetrovsk
y.cz 318 635 034

1–5

602 939949
vkirsner@.cz

-

71354808

47048239

Chov zvířat

Větrovský
Paliva

F. O.
Miloslav
Větrovský

Kiršner
Václav

FO nez. v or

12371084

Tesařství

Havírna 62,
Bohutín 262 41

Rudolf
Dubský

FO nez. v Or

12542997

Prodej Krmiv

Bohutín 1, 262 41

Pivní
chlazení s. r.
o.

F. O. – nez.
v Or Petr
Janíček

Potraviny –
stroje,
zařízení

Vysoká Pec 180,
262 41 Bohutín

723882255
info@pivnichlazeni.
cz

Rostislav
Kubík

F. O. – nez.
v Or

742299093

Chov Zvířat

Vysoká Pec 75,
Bohutín

739199955
Kubik.rostisla@sezn
am.c

Miroslav
Fenik

FO nezap

61099198

Dřevařský
průmysl

Jince 402, 262 23
Jince

pilafenik@seznam.c
z 602 173 175

Radim
Kolinger

FO

18619614

Zprac.
Průmysl

Trhové Dušníky
115, 261 01

603 510 436
radimkolinger@myb
ox.cz

1- 5

Zbyněk
Hotový

OSVČ

67937420

Zprac.
Průmysl dřevo

Čenkov 40,26223
Čenkov

608 982 128

1-5

Jiří
Kratochvíl

FO

61655619

Zpracovatelsk
ý průmysl

Slavíkova 139,
Jince 262 23

731349977
hotel.kratochvil@e
mail.cz

Ludvík Zikán

osvč

43130372

Zpracovatelsk
ý

Hluboš 128, 262
22

605 167 574
zikan.l@seznam.cz

0

Eva
Blahovcová

Zem.
podnikatel

47555327

Živočišná
výroba

Komárov,
V brance 487

jindrichblahovec@s
eznam.cz

-

-

437764525

Chov Kuřat

Rpety 38,

311 514 330

-

Alice

71703853

774629022
Bohutin.mlyn@sezn
am.cz

1-5

0

0

-

-

- 187 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy

Kušková

Miroslav
Vaněk

FO

Chaloupky 187

602 356 875
miro.vanek@sezna
m.cz

-

Květa
Beldová

OSVČ

71359583

Živočičná
výroba

Rpety 77

-

-

Lukáš
Brůček

FO

71017241

Živočišná
výroba

Malá Víska

777564023 brucekp
h@gmail.com

-

Karel Štochl

FO

67744508

Podp. činnosti

Chaloupky 38

606 362 000
stochl@stochl.cz

-

Ivo Čmelík

FO

61159131

Země.služby

Zaječov 38 26762

-

-

Jan Vlach

FO

67287069

Podp. činnosti

Hvozdec 64

-

-

Josef Šenk

FO

71015094

Podp. činnosti

Komárov, Pod
Skalou

311
572 074 senkpepa
@seznam.cz

Ing Václav
Roztočil

FO

45866996

Služby země.

Rpety 28

602 216 479

-

Andrea
Králová

FO

75315068

Zeměd. služby

Komárov, Pionýru
519

728 968 027

-

Josef Frajták

FO

71013288

Zeměd. služby

CAHLOUPKY1

-

-

Jan Kyselý

FO

62944380

Zeměd. služby

Zaječov, Kvaň 144

-

-

Stanislav
Brůček

FO

45142891

Chov Koní

Malá Víska 8

311 512 552

6-9

Marie
Brůčková

FO

14767198

Živočišná
výroba

Malá Víska

-

-

Ferdinant
Matějka

FO

43762875

Zem.
podnikatel

Sokolovská
Komárov

-

-

Tomáš Kros

FO

67290868

Živočišná
výroba

Hvozdec 7 Mrtník

-

Podpůrné
činnosti
zemědělství

602 723 908
tomas.kros@cmail.c
z

-

-
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Marie
Sýkorová

FO

67675425

Živočišná
výroba

Zaječov 185

Renata
Fedorčáková

FO

16965094

Chov Zvířat

Rpety

ZD Sádek

Ing.
Černohorský

27653811

Obchod

Lhota u Příbramě

318 624 011
zdsadek@volny.cz

-

Regardens

Radek Pavlis

88652637

Zahradnictví

Zaječov 297

606 717 635
info@regardens.cz

-

Jiří
Krajzinger

JSK
Truhlářství

87205432

Zpracování
dřeva

Zaječov 127

jsktruhlarstvi@email.cz

-

Radek Kupka

FO

Lesnictví

Bohutín, Havírna
63

Školy pro
zvířata

-

-

Jince 7

74525387

-

-

728 215 476
j.skledna@tiscali.co
m

777 929 402
obchod@ponozticky
.cz
vitak@volny.cz

-

-

-

-

606 509 202
Štorkán
Gastro

Libor
Štorkán

24786039

Výroba
potravin

Felbabka 104

-

-

Emil
Tabaček

FO

71698736

Živočišná
výroba

Suchodol 23,
Suchodol

728 644 817

-

Josef Mašek

FO

12542288

Lesnictví

Kardavec 26,
Hluboš

ma.sek@seznam.cz

-

739 453 079
František
Vlach

FO

71705058

Lesnictví,
podpůrné
zemědělství

Láz 183, 262 41
Láz

-

-

František
Kratochvíl

FO

45082731

Lesnictví

Rejkovice 3, 262
23 Jince

-

-

Martin
Bryčka

FO

71478281

Lesnictví

Obecnice 121,
262 22 Obecnice

-

-

Alžběta
Lantorová

FO

47069015

Zpracovatelsk
ý průmysl

Láz 214, Láz262
41

-

-

Magdaléna
Nesvadbová

FO

75244462

Zpracovatelsk
ý průmysl

Jince 411, 262 23
Jince

775 151 803

-
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Bohumil
Špalek

FO

47074205

Pěstování
plodin

Ohrazenice 41,
Ohrazenice

318692522

-

Dagmar
Hejduková

FO

71234926

Živočišná
výroba

Suchodol 45,
Suchodol 261 01

736 188 156

-

Zbyněk
Endršt

FO

Živočišná
výroba

Slavíkova 117,
Jince 262 23

-

-

Josef Neliba

FO

71220674

Chov Skotu

Drahlín 19, 261
01 Drahlín

-

-

Irena
Řehková

FO

47071460

Chov skotu

-

-

Josef Benda

FO

13303732

Chov Skotu

Tisová 24,
Bohutín

-

-

SOLITERA S.
r. o.

S. r.o.

43762751

Lesnictví

Palackého nám
77/ 30 Hořovice

602 157 304
jicha@solitera.cz

100 - 200

Agrona s. r.
o.

s. r. o.

61677507

Rpety 118, 268
01

agrona.rpety@sezn
am.cz

50 - 99

311 512 372
ml-pribram@iol.cz

Městské lesy
Příbram

Lesnické a
zem. Stroje ,
podp. činnosti

Trhové Dušníky 8,
261 01 Trhové
Dušníky

26505720

Lesnictví a
těžba

Podlesí 1, 261 01

10 - 19

Miloš Vávra

FO

41454910

Hospodářství

Ke mlýnu 378,
Komárov

777 755 646
info@neptunharfa.cz

Lukáš Turek

FO

66877181

Zem.
podnikatel

Zaječov 7, 267 63,
Zaječov

turekl@seznam.cz
602 292 062

1-5

Václav
Bambas

FO

74158864

Podp. Činnosti
pro zem.

Bohutín 22,
26241 Bohutín

-

1-5

Milan Nusl

F°O

71704701

Zpracování
dřeva

Bohutín 33, 262
01

733 797 998

-

Přemysl
Jaroš

FO

72069112

Pěstování
plodit

Lhota u Příbramě
5, 261 01

-

-

Josef Šenk

FO

71015094

Chov zvířat

Pod Skalou 261,
Komárov 267 62

senkpepa@seznam.
cz

-

1-5

603 251 437
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Miroslav
Vaněček

FO

12367281

Smíšené
Hodspodářství

Drásov 58, 261 01
Příbram

vm@cmail.cz
602 275 646

-

Ivana
Hasmanová

FO

47555173

-

Rpety 133, 268
01 Rpety

ivahasmanova@email.
cz

-

FO

69373221

Chov zvířat

Trhové Dušníky,
33, 261 01

FO

42728240

Chov koní

Ohrazenice 119,
262 23

Petra
Vondruškov
á
Ivana
Hopsáková

604 143 690

607 158 552
jasminovysen@sezn
am.cz
773 643 331
novalineee@seznam.c
z

-

1-5

Zdroj: vlastní šetření a zpracování, 2015
Tabulka 102 - Jmenovitý seznam MŠ na území MAS Brdy

MŠ

Adresa

Kontakt

Mateřská škola Bohutín

Vysoká Pec 141, Bohutín 262 41

Tel:
318 631 341,
msbohutin@email.cz

e-mail:

Mateřská škola Čenkov

Čenkov 69, Čenkov 262 24

Tel:
318 692 101,
mscenkov@volny.cz

e-mail:

Mateřská škola Drahlín

Drahlín 92, Příbram 261 01

Tel:
731 583 153,
msdrahlin@gmail.com

e-mail:

Základní a mateřská škola Hluboš

Hluboš 116, Hluboš 262 22

Tel:
733 389 116,
mshlubos@seznam.cz

e-mail:

Základní škola a mateřská škola
Jince

Slavíkova 26, Jince 262 23

Tel:
318 692 223,
zsjince@zsjince.cz

e-mail:

Mateřská škola Komárov

Buzulucká 480, Komárov u Hořovic 267 62

Tel:
311 572 127,
e-mail:
skolka.komarov@gmail.com

Mateřská škola Láz

Láz 7, Bohutín 262 41

Tel:
318 676 121,
mslaz@volny.cz

e-mail:

MŠ Sluníčko

Lhota u Příbramě 77, Příbram 261 01

Tel:
326 531 556,
lhota.ms@seznam.cz

e-mail:

MŠ a ŠJ Obecnice

Obecnice 331, Obecnice 262 21

Tel:
773 837 500,
mssjobecnice@pb.cz

e-mail:

Mateřská škola Podlesí

Podlesí 257, Příbram 261 01

Tel:
318 621 281,
e-mail:
ms.podlesi@seznam.cz

Mateřská škola Podluhy

Podluhy 89, Hořovice 268 01

Tel:
311 512 351,
e-mail:
podluhyms@seznam.cz

ZŠ a MŠ Suchodol

Suchodol 39, Příbram 261 01

Tel:
318 626 961,
e-mail:
skola.suchodol@seznam.cz
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Základní škola a Mateřská škola
Zaječov

Tel:
311 572 107,
zs.zajecov@quick.cz

Zaječov 359, Zaječov 267 63

e-mail:

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
Tabulka 103 - Jmenovitý seznam ZŠ na území MAS Brdy

ZŠ

Adresa

Kontakt

ZŠ Bohutín

Bohutín 37, Bohutín 262 41

Tel: 318 676 217, e-mail:
zsbohutin@zsbohutin.cz

Základní a mateřská škola Hluboš

Hluboš 116, Hluboš 262 22

Tel: 733 389 116, e-mail:
mshlubos@seznam.cz

Základní škola a mateřská škola
Jince

Slavíkova 26, Jince 262 23

Tel: 318 692 223, e-mail:
zsjince@zsjince.cz

ZŠ T. G. Masaryka Komárov

Sokolovická 260, Komárov u Hořovic
267 62

Tel: 311 572 266, e-mail:
skola@zs-komarov.cz

Masarykova základní škola
Obecnice

Obecnice 255, Obecnice 262 21

Tel: 318 614 022, e-mail:
mzs@zsobecnice.cz

ZŠ a MŠ Suchodol

Suchodol 39, Příbram 261 01

Tel: 318 626 961, e-mail:
skola.suchodol@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola
Zaječov

Zaječov 359, Zaječov 267 63

Tel: 311 572 107, e-mail:
zs.zajecov@quick.cz

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
Tabulka 104 - Jmenovitý seznam DPS, DD

Domy s pečovatelskou
službou, domy důchodců

Adresa

Kontakt

Dům s pečovatelskou službou

Pod Váhou 98, Jince 262 23

Tel:
318 692 238,
e-mail:
Obec.jince@worldonline.cz

Dům s pečovatelskou službou

Slavíkova 32, Jince 262 23

Tel:
318 692 238,
e-mail:
Obec.jince@worldonline.cz

Dům s pečovatelskou službou

Hluboš 3, Hluboš 262 22

Tel:
318 611 048,
ouhlubos@volny.cz

e-mail:

Zdroj: vlastní zpracování, 2016
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Obrázky
Obrázek 21 - Školení místních podnikatelů (OP PIK) 17. 6. 2015 v Komárově

Zdroj: interní
Obrázek 22 - Pozvánka na závěrečnou výstavu výrobků žáků škol účastnících se projektu Studentské sociální
minipodniky - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy

Zdroj: interní
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