CHRÁNÍME SVŮJ ŽIVOTNÍ PROSTOR
Rozvojové potřeby

1

Zvyšovat ekologickou stabilitu a
rozmanitost území

Využívat integrační přístup k lokálním
2
zdrojům

Cíl

5

Opatření 1.1.1: Mimoprodukční funkce zemědělství,
ochrana biodiverzity

Systematickou péčí o biodiverzitu a rozvoj mimoprodukčních
funkcí zemědělství zajistit lepší ekologickou stabilitu území.

1.1 Udržitelné využití půdy

Opatření 1.1.2: Lokální produkce a spolupráce s
ostatními sektory

Vhodnými pozemkovými úpravami, šetrným přístupem k půdě a
vhodnou péčí o přírodní bohatství zachovat krajinný ráz území a
přírodní památky pro budoucnost

Opatření 1.1.3: Rozvoj zemědělství a souvisejících
oblastí

Rozvojem moderních environmentálních postupů v zemědělství
a lesnictví a s ohledem na zapojení technologií bude posílena
konkurenceschopnost místních podnikatelů, ale také chráněna
orná půda a ekosystémy.

Opatření 1.2.1: Výzkum, vývoj a ověření v praxi

Propojením informovanosti o nových řešeních(výzkum),
příkladech úspěšné praxe a ve spojení s pozitivní motivací a
inovativním přístupem budou aktivizováni obyvatele hl. v SVL k
lepší péči o místo, kde žijí.

Opatření 1.2.3: Zpracování odpadů, nová řešení

Sdílením informací a společným postupem budou zvyšovány
kapacity a vybavenost na zpracování odpadů , ale také vzniknou
(společné/sdílené zdroje pro nová řešení např. ve zpracování
papíru, a snižování ekologické zátěže( monitoring skládek)
území, které hl. menší obce nemají.

Opatření 1.2.2: Efektivní a udržitelná produkce

Realizace rozmanitých zemědělských činností za průběžného
environmentálního vzdělávání přispěje k ochraně krajiny,
dobrému vodnímu režimu, odolné půdě a připravenosti na
přírodními hrozby, což podpoří i udržitelnou místní produkci.

Opatření 1.3.1: Ekologicky, šetrně a lokálně

Na základě odborně zpracovaných dat a hluší spolupráce
sektorů v MAS budou řešeny místní potřeby v souladu
nadřazenými územními celky, což zajistí dlouhodobou
udržitelnost zvolených řešení.

1.2 Odpady jako zdroj

Snižovat zátěž životního prostředí, využívat
1.2 Odpady jako zdroj
odpad jako zdroj

Rozšiřovat ekologické a enviromentálních
6
přístupy v zemědělské praxi

Vazba na opatření

1.1 Udržitelné využití půdy

Zefektivnit přístup k využívání zemědělské
3
1.1 Udržitelné využití půdy
půdy a lesů

Informovaností a prvky oběhového
4 hospodářství řešit temata sociálního
vyloučení

Cíl / řešení / opatření

1.2 Odpady jako zdroj

Uplatňovat vhodné adaptační strategie na
7 základě technologií, digitalizace a lokálních 1.3 Udržitelný enviromentální přístup
dat

Zvýšit zapojení moderních technologií do
8
environmentálních aktivit

9

1.3 Udržitelný enviromentální přístup

Snižováním energetické náročnosti vytvářet
1.3 Udržitelný enviromentální přístup
podmínky pro energetickou soběstačnost

Opatření 1.3.2: Technologie ve venkovské praxi

Díky informovanosti a vhodné infrastruktuře rozšiřovat a místy
teprve umožnit využití moderních technologií a nástrojů
digitalizace na venkově.

Emise, osvědčení o úspoře emisí HT Informovaností,
společným postupem a ve spolupráci s experty připravit území
Opatření 1.3.3: Komunitní energetika, decentralizace,
na cestu komunitní energetiky jako nástroje
OZE
snižováníenergetické náročnosti a budoucí energetické
soběstačnosti

PODNIKÁME PRO BUDOUCNOST
Rozvojové potřeby

Cíl

Podporovat digitalizaci služeb jako stěžejní
1
2.1 Konkurenceschopné podniky i PS
předpoklad rozvoje území

Posilovat vhodné podmínky pro důstojnou
2 a flexibilní práci v každém věku např.
2.1 Konkurenceschopné podniky i PS
rozvojem MSP

Vytvářet podmínky pro regionální
3 podnikání, provozovny a pěstitele včetně
dostupného poradenství

Koordinací služeb a rozvojem vzájemné
4 spolupráce zlepšovat jejich dostupnost a
bezpečí

2.1 Konkurenceschopné podniky i PS

2.2 Dostupná vybavená a přátelská sídla

Cíl / řešení / opatření

Vazba na opatření

Opatření 2.1.1: Nové, kvalitní, SMART služby

cílem opatření je umožnit nové způsoby zaměstnání s důrazem
na ženy a generaci 50+, která tak díky digitalizaci a SMART
řešením, může využít svůj pracovní i životní potenciál tvorbou
nových pracovníchpříležitostí dle lokálních potřeb(hl. služby)

Opatření 2.1.2: Rozvoj kapacit s ohledem na potřeby
trhu práce

Předpokladem životní spokojenosti je nejen vhodná, ale také
dostupná práce, ideálně v místě bydliště a zohledňující potřeby
zaměstnanců(péče o blízké, zdravotní omezení, flexibilní
pracovní doba, poučení z Covid. doby).zároveň je to způsob
rozšíření nabídky prac. síly s ohledem na demografické
předpoklady.

Opatření 2.1.3: Podpora činnosti podnikatelů

Podporou místního podnikání umožníme jak cestu k lokální
soběstačnosti, tak v souladu s trendy podpoříme zdravý životní
styl.

Opatření 2.2.1: Funkční mobilita, bezpečnost a
prevence

Komplikovanou dopravní obslužnost vyrovnávat za spolupráce
sektorů tvorbou podmínek pro alternativní dopravu a rozvoj
cestovního ruchu. Tím dosáhneme zlepšení stavu infrastruktury
(hl. parkování) a služeb ku prospěchu a bezpečí i místních
obyvatel.

Podporovat budování moderní
5 infrastruktury jako podmínky rychlejšího
rozvoje území

Posilovat úlohu lokální produkce jako
6 nástroje rozvoje cestovního ruchu a
souvisejících služeb pro zdraví atd.)

7

8

9

Rozvíjet a propagovat nové formy práce
jako příležitost pro všechny

Zapojovat nástroje návratu žen do práce
jako cestu k upevnění soudržnosti rodiny

Rozvíjet lokální produkci jako způsob
začleňování a posilování soběstačnosti

2.2 Dostupná vybavená a přátelská sídla

2.3 Podpora zaměstnanosti a podnikání

2.3 Podpora zaměstnanosti a podnikání

2.3 Podpora zaměstnanosti a podnikání

2.3 Podpora zaměstnanosti a podnikání

Opatření 2.2.2: Kvalitní infrastruktura, moderní
technologie

Zapojení moderních technologií (hl. vys. internet) je nezbytným
předpokladem pro zajištění potřebného komfortu obyvatel,
podnikatelů i veřejné správy, a tedy zájem zde působit.

Opatření 2.2.3: Rozvoj cestovního ruchu a
souvisejících služeb

Zdravý životní styl, venkov a místní produkty, tradice léčebny a
přírodní potenciál(víceméně dosud neobjevený) představují
jedinečnou příležitost pro oblast cestovního ruchu jako
budoucího zdroje soběstačnosti území a značky "regionu
zdraví".

Opatření 2.3.1: Atraktivní a dostupná práce

O tradiční pracovní místa např. v zemědělství dlouhodobě není
zájem, proto MAS pomáhá hledat jejich atraktivní formy tak,
aby splňovaly požadavky moderního podnikání a hlavně aby
vznikaly formy nové, přitažlivé pro různé věkové skupiny
obyvatel (odbornost i flexibilita).

Opatření 2.3.2: Rovné příležitosti žen a mužů

MAS dlouhodobě věnuje pozornost oblasti návratu žen do
pracovního procesu ve spojení s důrazem na zachování
soudržnosti rodiny. Podmínkami pro podnikání (hl.
pečovatelství, zdraví, komunitní aktivity, obchod, vzdělávání a
zemědělství atd.), spoluprací se zaměstnavateli,a dalšími
partnery (ČMKOS) a dostupným vzděláváním a dotačními
příležitostmi posilujeme rovnost příležitostí v této oblasti.

Opatření 2.3.3: Adaptabilitou proti sociálnímu
vyloučení

Ve zvyšování prestiže místní produkce a tvorbou podmínek pro
její rozvoj vidíme řešení. Vzniknou dostupná pracovních místa,
nové skužby, prostor pro nenásilné začleňování "ohrožených
skupin obyvatel, posílí se soudržnost komunity.

ŽIJEME SPOKOJENĚ, OSOBNOSTNĚ ROSTEME
Rozvojová potřeba

Cíl

Cíl / řešení / opatření

Vazba na opatření

Opatření 3.1.1: Inteligentní řešení demografických
změn a služeb

Kvalitní infrastruktura a úroveň občanské vybavenosti
představují podmínku stability regionu, ale musí být dostupná i
pro malé obce a místní části. Ve spojení s inteligentním řešením
demografických trendů je to nástroj zvyšování zájmu obyvatel
bydlet na venkově a žít komunitněji a zdravěji.

Opatření 3.1.2: Odolné komunity, rovný přístup,
rozvoj občanství

Vzájemná podpora, pomoc, solidarita a soudržnost komunit v
poslední době znovu ukázaly svoji opodstatněnost a moudrost
našich předků, protože odolné komunity jsou silné právě díky
schopnosti aktivního občanství, které je principem existence
MAS

Opatření 3.1.3: Poradenství, motivace, prevence a
propagace

MAS dlouhodobě sleduje změny soc. vyloučených lokalit ve
svém území a vidí nezbytnost prevence, neboť všechna pozdější
řešení jsou nákladná a stigmatizující. Jedná se vlastně o
průřezový princip všenmi oblastmi života v regionu.

Uchovávat kulturní a přírodní bohatství
revitalizací, rekostrukcí a modernizací
památek, historických objektů,významných 3.2 Vzdělanost jako cesta
míst a přírodních atraktivit včetně péče o
související zařízení a vybavení

Opatření 3.2.1: Péče o kulturní a přírodní bohatství

Společný potenciál budoucí soběstačnosti území je v rozvoji
cestovního ruchu, proto MAS hledá a podporuje ideálně
integrovaná a moderní řešení pro uchování přírodníchi
kulturních památek.

Rovnoměrně zajišťovat kvalitní a moderní
5 podmínky vzdělávání pro všechny věkové 3.2 Vzdělanost jako cesta
kategorie jako zdroje trvalého pokroku

Opatření 3.2.2: Rozvoj celoživotního, zájmového a
neformálního vzdělávání

Vzdělávání jako vítaná a běžně dostupná součást života všech
skupin obyvatel - to je další průřezový princip činnosti MAS,
protože staví na pěstování místních zdrojů, dovedností,
zkušeností a profesionaity, která vede k prosperitě všech.

1

Vyrovnáváním rozdílů v území zvyšovat
stabilitu jeho obyvatel

Rozvíjet komunitní přístup jako oporu
aktivního občanství

3.1 Aktivní sociální začleňování

3.1 Aktivní sociální začleňování

2

Dostupností preventivních, motivačních,
3 vzdělávacích a poradenských programů a
aktivit zabraňovat sociálnímu vyloučení

3.1 Aktivní sociální začleňování

4

Rozvíjet osobní potenciál každého
obyvatele využitím nových technologií a
moderních inkluzivních přístupů

Rovný přístup ke vzdělání pro všechny bez rozdílu představuje
stěžejní a dlouhodobý nástroj úspěšného a radostného života
obyvatel, a tudíž je i zdrojem trvalého pokroku.Potřebu
inkluzivního přístupu chceme posilovat jak ve školách, tak v
činnostech mimo školu, proto podporujeme odbornost a
inovace ve vzdělávání a chceme pomoci tvořit podmínky nejen
materiální, ale hlavně rozvíjet společnou změnu myšlení.

3.2 Vzdělanost jako cesta

Opatření 3.2.3: Nové trendy, kvalita a dostupnost
všech stupňů vzdělávání

3.3 Zdravá rodina a komunita

Moderní služby pro zdraví, využití telemedicíny a sdílených
služeb, které tak "dojdou za pacientem" společně s osvětou,
Opatření 3.3.1: Moderní a dostupné služby pro zdraví prevencí, komunitním a rodinným přístupem a podporou
pečovatelství dle MAS patří především na venkov a posilují
dlouhodobou koncepci "regionu zdraví"

6

Zvyšovat dostupnost a efektivitu
7 zdravotních a sociálních služeb a umožnit
přesun těžiště péče do komunity.

Posilovat vniřní zdroje, soudržnost,
3.3 Zdravá rodina a komunita
odolnost a soběstačnost rodiny i komunity

Opatření 3.3.2: Wellbeing v rodině a komunitě

MAS tímto opatřením navazuje na " regonu zdraví- a po
výstavbě komunitních center a nastartování komunitní práce
nyní směřuje pozornost více do rodin a do dosažení wellbeingu
v rodině i komunitě, což se opírá o jak o aktivní sociální
začleňování, tak o nezbytnou systematickou spolupráci místních
aktérů.

8

Zlepšovat podmínky pro volnočasové
aktivity péčí o infrastrukturu a zázemí
9
3.3 Zdravá rodina a komunita
sportovních, komunitních a volnočasových
zařízení a budov

V území trvá dlouhodobá poptávka po dostupnosti a kapacitách
atraktivních volnočasových aktivit, proto MAS vidí řešení v jejich
Opatření 3.3.3: Rozvoj kultury, volnočasových aktivit a
propojení s rekreačním a relaxačním využitím a spojením zdrojů
sportu
na dobudování infrastruktury a potřebného zázemí vzniknou
příležitosti pro všechny.

NASLOUCHÁME SI A DOMLUVÍME SE
Rozvojová potřeba

Společnou implementací, sdílením dobré
1 praxe a chytrých řešení urychlit řešní
místních potřeb

Cíl / řešení / opatření

4.1 MAS jako inovační prostředník

Zkvalitnit komunikaci a dostupnost
2 informací mezi MAS, jejími členy a dalšími 4.1 MAS jako inovační prostředník
partnery a veřejností

Rozvíjet uplatnění nových řešení a
3 rozšiřovat spolupráci s novými partnery dle 4.1 MAS jako inovační prostředník
místních potřeb

Podporovat a umožnovat procesy
4 digitalizací úřadů a efektivní veřejné správy 4.2 Spolupráce sektorů
(studie a analýzy, dobrá praxe)

Pomáhat rozvíjet zdravý životní styl,
5 posílení rekreační nabídky území, dostupné 4.2 Spolupráce sektorů
kulturní a sportovní vyžití

Cíl / řešení / opatření

Vazba na opatření

Opatření 4.1.1: Mediace, dobrá praxe

MAS chce dobrou praxi z animace škol(šablony) rozšiřovat i do
dalších oblastí, kde se více členů potýká se stejným problémem,
to se aktuálně týká veřejných prostranství a společného cíle rozvíjet podmínky pro cestovní ruch, ale dále činnosti spolků,
prevence zdraví, zdravého a dostupného bydlení, zachování
tradic, ochrany ŽP a pod. Chytrost řešení je mimo jiné i ve
schopnosti dosáhnout lokální shody na prioritách.

Opatření 4.1.2: Síťování, kapacity, odbornost a
informace

Trvalým principem činnosti MAS je zajištění informovanosti
všech sektorů a zájmových skupin a pěstování schopnosti
trvalého a věcného dialogu, což posilují již fungující platformy
aktérů z projektů MAS (vzdělávání, sociální oblast, podnikatelé
apod.) a informační servis za využití moderních technologií a
také cílené zvyšování odbornosti místních aktérů.

Opatření 4.1.3: Partnerství pro lepší zaměstnanost

Sdílení dobré praxe není možné bez rozvoje partnerských vazeb
doma i v zahraničí, i přes aktuální zpomalení trvá zájem spolku
rozvíjet tyto aktivity jak v oblasti zdraví, tak v lokální produkci a
energetické soběstačnosti a posilování místních tradic.

Opatření 4.2.1: Dobré vládnutí, e-government

Společnou slabinou území je nedostatek odborných analýz, o
které by se mohly opírat nejen aktuální žádosti a především
strategické plánování. Proto MAS podporuje vzdělávání
zastupitelů, iniciovala projekty efektivní veřejné správy a
plánuje v této činnosti pokračovat souběžně se zajištěním
sdílení dobré praxe při digitalizaci úřadů, Díky stále pevnější
pozici MAS podporujeme všechny sektory při využívaání
nástrojů komunitního projednávání.

Opatření 4.2.2: Aktivní participace ke společenské
odpovědnosti

Aktivní občan je takový, který má nejen dostatek informací, ale
také dostatek možností své názory srovnávat s jinými a
diskutovat nad místními tématy bez ohledu na svůj sociální
statut a to , kde bydlí(místní místní části). Pro rozvoj skutečné
místní spolupráce sektorů je takové zázemé nezbytností.

6

Rozvíjet společné strategické plánování
4.2 Spolupráce sektorů
jako nástroj zvyšování soudržnosti regionu

Umožňovat zvyšování připravenosti sborů
7 kvalitní a moderní technikou a lepší
vzájemnou se informovaností

Zvyšovat informovanost a realizaci
8 společných řešení jako nástroj oslabení
vlivu globálních megatrendů

9

Rozvíjet potenciál území v oblasti
cestovního ruchu

4.3 Resilience regionu

4.3 Resilience regionu

4.3 Resilience regionu

Opatření 4.2.3: Lokálně a strategicky (sledujeme
pokrok)

MAS dlouhodobě posiluje procesy místního stategického
plánování, a to i vlastními kapacitami, proto vidíme, že efektivní
řešení, dostupná pro všechny jsou možná jen díky detailní
znalosti území a za spolupráce všech aktérů.

Opatření 4.3.1: Odolný a připravený region, IZS

Sbory dobrovolných hasičů v území MAS reperezentují nejen
zázemí integrovaného záchranného systému, oporu pro
nečekané problematické situace, a dopady klimatické změny,
ale jsou také pilířem spolkového života v obcích, proto MAS
dlouhodobě hledá cesty podpory jejich činnosti ( např. výzvy
Malý leader).

Opatření 4.3.2: Eliminace globálních megatrendů

Především poslední roky ukazují, že zdaleka nejsme připraveni
na dopady globálních hrozeb. MAS podporuje plány na zlepšení
krizového řešení, po vzoru zahraničních zkušeností a v
návaznosti na ORP a kraj - krizové plány nejsou přístupné
veřejnosti-ale partneři se shodli i na faktu, že je třeba trvale
zlepšovat informovanost i na místní úrovni.

Opatření 4.3.3: Společně a soběstačně

Rozvoj cestovního ruchu patří z pohledu MAS k pilířům rozvoje
území, neboť přináší pracovní místa, navíc v místě bydliště a v
návaznosti na věhlas Hamzovy léčebny a současného nárůstu
zájmu o oblast zdravého životního stylu a pobyt na venkově jde
o významý faktor rozvoje. MAS hledá jak nové nástroje
financování, tak integrovaná řešení, protože zde panuje výrazná
shoda partnerů na cíli, ale je třeba mediátor pro dosažení
konkrétních kroků. Zároveň zde vidíme dobrý nástroj k podpoře
místní soudržnosti a pochopení kulturní různorodosti.

