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2.4 Analýza problémů a potřeb 

Analýza problémů a potřeb identifikuje problémy, které vyplynuly z analytické části 
dokumentů (statistika, SWOT analýza, výsledky vývojových trendů a rozvojového potenciálu a 
komunitního projednávání) a uvádí vazbu mezi konkrétním problémem a z něj vyplývající 
potřebou. Některé potřeby lze řešit prostřednictvím SCLLD, některé prostřednictvím 
individuálních projektů, národních či vlastních zdrojů nebo jejich kombinací. 

V níže uvedené tabulce je u problémů a potřeb, jejichž řešení bude možné uskutečnit 
prostřednictvím ESI fondů (s ohledem na možnosti financování v rámci integrovaného 
nástroje) uveden operační program a název opatření z SCLLD. Na základě článku 20 (PRV) byly 
propojeny další problémy a potřeby území. 

PROBLÉM Řešeno prostřednictvím ESI 
fondů v rámci SCLLD POTŘEBA 

Rodina a společnost 

Víceúčelové budovy - v obcích je 
poptávka po víceúčelových 
budovách (společenské, vzdělávací 
a spolkové využití) a komunitních 
centrech. 

IROP 
A1.2.1 Opatření: Budování 
infrastruktury a zázemí pro 
asistenční služby, poradny 

a zkvalitnění sociálního pro-
středí 

 

PRV -  B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Vybudování a především 
rekonstrukce stávajících 
komunitních center 
a víceúčelových budov k realizaci 
spolkových aktivit. 

Zázemí pro volný čas a sport - chybí 
víceúčelová hřiště pro kolektivní 
sporty, která by napomáhala 
k rozvoji pohybových aktivit dětí 
a umožnila sportovní vyžití dospě-
lých.  

PRV -  B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Vybudování zázemí pro 
volnočasové aktivity v obcích 
(zejména víceúčelová hřiště), 
které by umožnilo rozvíjet 
sportovní zájmy místo vysedávání 
u PC a TV. 

Dětská hřiště, podpora akcí pro 
děti a mládež (napomáhají 
vytváření bližších vztahů mezi 
rodiči a dětmi) - v obcích je 
poptávka po jejich obnovách a 
vzniku nových. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Vybudování a obnova dětských 
hřišť, podpora a propagace akcí 
pro děti, podpora rodičů a 
aktivistů pracujících s dětmi. 

Veřejný život v obci  - vyžití při 
kulturních a sportovních akcí je 
základem společenského života 
a cestou sbližování občanů, spol-
kům chybí finanční zdroje, nízká 
návštěvnost na některých aktivi-
tách, ubývá dobrovolníků, je nízká 
zastupitelnost leadrů a vedoucích.  

 

Zvyšování prestiže dobrovolnictví, 
zajištění více zdrojového 
financování místních spolků, 
podpora tradic, pořádání 
vzdělávacích aktivit pro zástupce 
NNO. 
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Zázemí a vybavení pro spolky – 
v regionu je velké množství spolků, 
nicméně ve většině případů chybí 
přiměřené zázemí pro jejich 
činnost, včetně mobilního vybavení 
(stany, lavice, ozvučení na 
venkovní komunitní akce).  

 PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Pořízení vybavení, realizace 
meziobecní spolupráce (výpůjčky 
mobiliáře). 

Místní knihovny - v některých 
obcích mají knihovny malou 
návštěvnost, zejména ze stran dětí 
a mládeže. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Zvyšování čtenářské gramotnosti 
zejména u dětí, pořádání 
komunitních a vzdělávacích aktivit 
v místních knihovnách, zvýšení 
aktivní účasti škol formou 
čtenářských klubů apod. 

Muzea - v regionu MAS jsou tři 
muzea (pouze v Polné), potýkají se 
s menší návštěvností, mají 
nedostatek finančních zdrojů na 
nákup vybavení a rozšiřování 
a údržbu sbírek. 

 
Získání finančních zdrojů na 
provoz, rozvoj a pořádání aktivit 
ve spolupráci se školami v území. 

Nesystémová podpora aktivit obča-
nů a neziskových organizací - 
aktivní občané jsou základem 
rozvoje obecního společenství 
a rozvoje obce jako takové.  

  

Systematická podpora místním 
spolkům ze stran obcí, meziobecní 
propagace a koordinace aktivit, 
malé granty pro komunitní 
aktivity. 

Nedostatečná nabídka služeb 
a zařízení pro rodiny s malými 
dětmi, zejména pro zaměstnané 
rodiče, či pečující osoby o své 
blízké a málo sociálně aktivizačních 
služeb pro tyto cílové skupiny. 

OP ZAMĚSTNANOST 
A1.1.3 Opatření: Podpora 

prorodinných aktivit 
IROP 

A1.1.4 Opatření: 
Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání 

Podpora služeb pro rodiny s malý-
mi dětmi, pro osoby pečující 
o osobu blízkou, ZTP, aj. Zavádět 
systematicky prorodinná opatření 
na místní úrovni, vznik zařízení pro 
předškolní vzdělávání a rodičovské 
aktivity. 

Dostupnost kvalitní zdravotní péče 
- ordinace nejsou v malých obcích, 
pacienti musí dojíždět do středis-
kových obcí. Subjekty z regionu 
zdůrazňují udržet zdravotní péči ve 
stávajícím stavu a zabezpečit její 
dostupnost. 

  

Komunikace ze strany místní 
samosprávy k udržení stávajících 
lékařů v území, využívání domácí 
zdravotní péče, realizace aktivit na 
podporu zdravého životního stylu, 
prevence nemocí a ochrany 
zdraví. 

Na obcích nejsou zpracovány 
koncepce prorodinné politiky. 

  
Zpracovat komunitním způsobem 
koncepce prorodinné politiky na 
místní úrovni. 

Podpora služeb pro specifické a 
ohrožené skupiny obyvatel -
nezaměstnaní, senioři, osoby na 
rodičovské dovolené, osoby 
pečující o osobu blízkou, zdravotně 
postižení apod.  

OP ZAMĚSTNANOST 

A1.1.3 Opatření: Podpora 

prorodinných aktivit 

A1.2.2. Opatření: Podpora 
sociálního začleňování 

Podpora terénních služeb v 
regionu, zajistit zvýšení povědomí 
veřejnosti a obcí o sociálních a 
zdravotních službách a službách 
následných, které by umožnily 
zejména seniorům kvalitní život v 
domácím prostředí  
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Podpora terénních služeb v 
regionu - v území stoupá poptávka 
po zajištění terénních sociálních a 
zdravotních službách, které by 
umožnily zejména seniorům a ZTP 
kvalitní život v domácím prostředí. 

IROP 
A1.2.1 Opatření: Budování 
infrastruktury a zázemí pro 
asistenční služby, poradny 

a zkvalitnění sociálního 
prostředí 

OP ZAMĚSTNANOST 
A1.2.2 Opatření: Podpora 

sociálního začleňování 

Vytvoření infrastruktury a zázemí 
pro terénní sociální služby 
v regionu MAS, vytvoření sítě 
poskytovatelů soc. služeb a služeb 
návazných, podpora dobrovolnic-
tví a sousedské výpomoci, 
komunitní plánování sociálních 
služeb v regionu. 

Výskyt negativních společenských 
jevů – kriminalita, hrozba 
sociálního vyloučení, dluhová past, 
závislosti na hraní automatů a 
sázení, zneužívání seniorů apod. 

OP ZAMĚSTNANOST 
A1.2.2 Opatření: Podpora 

sociálního začleňování 

IROP 

A1.2.1 Opatření: Budování 
infrastruktury a zázemí pro 
asistenční služby, poradny 

a zkvalitnění sociálního pro-
středí 

Zavádění opatření vedoucích 
k sociální exkluzi a předcházení 
vzniku sociálního vyloučení, bu-
dování zázemí pro sociální služby 
a služby následné, propojení 
lokálních aktérů v území v oblasti 
prevence sociopatologických jevů 
(školy, policie, poskytovatelé 
sociálních služeb, muzea, DDM, 
NNO, firmy), motivace obyvatel 
k aktivnímu zapojení do 
dobrovolnictví (zejména u osob 
ohrožených soc. vyloučením). 

V území MAS nejsou evidovány 
azylové domy, noclehárny, sociální 
poradny ani jiná podobná zařízení 
a ubytovny. 

 

Zřízení sociální poradny v Polné 
(centrum MAS), vytvoření 
informačního portálu pro potřeby 
v sociální oblasti, mapování 
spádového území. 

Chybí koordinace přístupu obcí 
v oblasti poskytování sociálních 
služeb. 

 

Vytvoření sítě poskytovatelů soci-
álních služeb a služeb 
navazujících, podpora komunitní 
sociální péče, zahájit komunitní 
plánování sociálních služeb 
v území MAS ČMP. 
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PROBLÉM Řešeno prostřednictvím ESI 
fondů v rámci SCLLD POTŘEBA 

Obnova a rozvoj obce  

Chodníky a silnice - stav je 
neuspokojivý, což vyplývá zejména 
z vyjádření starostů v kartách obcí. 

  
Získání finančních zdrojů na 
opravy komunikací a chodníků. 

Dopravní bezpečnost - nebezpečné 
úseky v obcích, nedodržování 
rychlosti v obci, neznalost pravidel 
silničního provozu. 

  

Instalace dopravních bezpečnost-
ních prvků v obcích, instalace 
měřičů rychlosti na vybraných 
místech, vybudování dopravního 
hřiště pro území MAS. 

Dopravní obslužnost - na území 
MAS hrozí zhoršení dopravní do-
stupnosti a obslužnosti zejména v 
okrajových částech (mimo hlavní 
tahy). 

  

Udržet stávající úroveň dopravní 
obslužnosti - úspěšné vyjednávání 
s autodopravci a Krajem Vysočina, 
důraz na lepší návaznost spojů. 

Nové parcely - v minulosti obce 
značně investovaly do zasíťování 
obecních pozemků, požadavek na 
nové zasíťování nových parcel je 
trvalý, ale v menší míře. 

  

Vyhledávání vhodných lokalit 
k výstavbě rodinných domů, 
zasíťování nových parcel v obcích 
s dobrou infrastrukturou. 

Obecní budovy a další budovy 
v majetku obce vyžadují opravy. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Získání finančních zdrojů na 
opravy a rekonstrukce obecních 
budov (obecního majetku 
celkem). 

Vodovod - chybí pro 3,1% obyvatel.   
Získání finančních zdrojů na 
přípravu, vybudování a opravy 
vodovodů. 

Osvětlení - stav veřejného 
osvětlení je neuspokojivý, řešení 
pro obce vychází z podepsaného 
memoranda mezi Krajem Vysočina 
a firmou E.ON s tím, že obce 
připravují své pasporty veřejného 
osvětlení a hledají vhodnou 
úspornou variantu. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Získání finančních zdrojů na 
opravy, výměny úsporných 
svítidel, rozšiřování veřejného 
osvětlení. 

Kanalizace - chybí pro 8,5% oby-
vatel, ČOV jsou ve 12 obcích 
a slouží celkem více než 67% 
obyvatel území. 

  

Získání finančních zdrojů na vy-
budování kanalizace v obcích 
a ČOV, hledání nákladově 
přijatelného čištění odpadních vod 
s využitím biologických způsobů 
a individuálních ČOV. 

Hasičské zbrojnice - starostové 
některých obcí se vyslovili 
v kartách obcí pro rekonstrukce 
těchto budov, aby plnily funkční 
požadavky SDH na jejich činnost. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Získání finančních zdrojů na 
rekonstrukce, případně na 
vybudování nových hasičských 
zbrojnic, nákup vybavení. 
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Vybavenost JPO - nevyhovující 
vybavení a zázemí složek IZS 
a jednotlivých JPO v území, 
zejména posílení JPO III. a V. pro 
řešení mimořádných událostí, a tím 
zvýšení připravenosti k řízení rizik a 
katastrof (zejména v souvislosti s 
dopady klimatických změn). 

IROP 
B1.1.4 Opatření: Zkvalitnění 

podmínek pro hasičské 
zásahové jednotky 

Modernizace vybavení a zázemí 
pro IZS a jednotlivé JPO v území 
MAS. 

Sakrální stavby  - na území MAS se 
nachází velký počet těchto objektů, 
přičemž řada z nich vyžaduje 
opravu. 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Získání finančních zdrojů pro 
obnovu sakrálních staveb, 
zapojení veřejnosti a NNO do péče 
o místní sakrální stavby. 

Dopravní infrastruktura - místní 
a účelové komunikace v majetku 
obcí potřebují průběžnou údržbu 
a rekonstrukce. 

  
Získání finančních zdrojů na 
opravy místních a účelových 
komunikací. 

Bydlení pro mladé rodiny - v území 
chybí malometrážní byty - sociální 
byty. 

IROP 
B1.1.12 Opatření: Výstavba 

sociálních bytů 

Výstavba sociálních bytů 
v takovém rozsahu, aby bylo 
pokryto území MAS k zajištění 
nezbytných potřeb. 

Obce nemají zpracovaný program 
rozvoje obce, rovněž často chybí 
pasport místních komunikací. 

  

Zlepšení kvality veřejné správy 
a podpora rozvoje MA 21 
v obcích, zpracování koncepčních 
dokumentů. 

Veřejná správa - chybí systémové 
vzdělávání starostů a dalších 
pracovníků obcí. 

  

Vzdělávání pracovníků místních 
samospráv a sdílení zkušeností je 
potřebné zejména vzhledem 
k vysoké byrokratické zátěži 
a častým legislativním změnám.  

 

PROBLÉM Řešeno prostřednictvím ESI 
fondů v rámci SCLLD POTŘEBA 

Zaměstnanost a vzdělávání  

Budovy škol a školských zařízení – 
poptávka ze strany zřizovatelů, 
odborné veřejnosti a rodičů po 
investici do budov, odborných 
učeben, zlepšit konektivitu škol, 
vybavení informačními technologi-
emi, zachování možnosti vzdělává-
ní na venkově. 

IROP 
C1.2.5 Opatření: Investice do 

škol a školských zařízení 
včetně vybavení 

Výstavba, rekonstrukce, 
modernizace a rozšíření kapacit 
pro základní školy v území 
a budování odborných učeben pro 
přírodovědné obory, odborné, 
technické a řemeslné dovednosti 
a budování školních zahrad. 
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Podpora kvalitního školství – 
nedostatečné zavádění 
inovativních metod výuky, sociální 
inkluze, personální problémy. 

 

Zavádění inovačních technologií 
do výuky, získávání kompetencí 
v klíčových dovednostech, 
podpora osobního i profesního 
vzdělávání pedagogů, podpora 
rovného přístupu, realizovat 
výměnné pobyty žáků i učitelů, 
intenzivní spolupráce MAS a škol 
v území. 

Podpora mimoškolních aktivit – na 
území MAS ČMP působí řada 
organizací, spolků a vzdělávacích 
institucí zaměřující se na 
volnočasové aktivity dětí. Roste 
poptávka po možnosti volno-
časového vyžití ze strany dětí 
respektive zákonných zástupců. 

 

Systematická podpora subjektům 
(příspěvkové organizace, NNO) se 
zaměřením na volnočasové 
aktivity dětí a mládeže, kvalitní a 
dostupné zařízení pro mimoškolní 
aktivity dětí a mládeže, 
vybudování regionálního 
volnočasového centra. 

Vzdělání dospělých a seniorů – 
v obcích je jen malá příležitost 
k přístupu k celoživotnímu 
vzdělávání, ze strany seniorů roste 
poptávka po možnostech aktivního 
trávení volného času. 

 

Zajištění seminářů, kurzů 
a aktivizačních aktivit na lokální 
úrovni, pořádání tzv. univerzit III. 
věku, motivace veřejnosti 
k zapojování do projektů. 

V obcích neexistuje systém celoži-
votního vzdělávání, který by zlepšil 
postavení cílových skupin na trhu 
práce, rovněž v území chybí karié-
rové poradenství. 

OP ZAMĚSTNANOST 
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a 

poradenství ke zlepšení 
uplatnění na trhu práce, 

rozvoj ekonomiky 

Vzdělávání dospělých v krátko-
dobých i dlouhodobých kurzech, 
rozšíření kvalifikace, osobní 
rozvoj, zájmové vzdělávání 
přispívá k nižší nezaměstnanosti 
a k udržení si pracovního místa. 

Nedostatečná nabídka pracovních 
míst pro osoby znevýhodněné na 
trhu práce, velký rozdíl 
v zaměstnanosti mužů a žen, 
problémy se sladěním rodinného 
života a zaměstnání. 

 

Podpora malého a středního 
podnikání – modernizace, 
inovace, sociálního podnikání, 
vzdělávání hospodářských 
subjektů a jejich zástupců 
s působností na venkově. 

Dopravní dostupnost do škol – 
některé obce musí přispívat 
poměrně velkou částkou na školní 
spoje. 

 

Zachování stávající dopravní 
obslužnosti veřejnými dopravci, 
hledat možnost náhradní formy 
dopravy (možnost meziobecní 
spolupráce). 

Podpora zaměstnanosti a vzniku 
pracovních míst – iniciovat sebe 
zaměstnávání prostřednictvím 
OSVČ, podpora vzniku společensky 
účelných pracovních míst. 

 

Realizace vzdělávání pro začínající 
podnikatele, komunikace s lo-
kálními podnikateli, spolupráce s 
úřadem práce, možnost realizace 
meziobecní spolupráce. 
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Vzdělání pro lokální podnikatele, 
zemědělce a veřejnost - 
nedostatek informací mezi 
zemědělci, podnikateli ohledně 
dopadu klimatických změn a 
rozvoje venkova. 

 

Podpora a rozvoj znalostní 
ekonomiky, realizace vzdělávacích 
seminářů, předávání informací 
(témata budou aktuálně směřovat 
zejména k otázkám adaptace na 
změny přírodních podmínek 
a k udržitelnému rozvoji venkova. 

Nedostatečný zájem a schopnost 
rekvalifikace, nechuť k veřejným 
pracím, nízká nabídka práce pro 
absolventy a nezaměstnané. 

OP ZAMĚSTNANOST 
C1.2.2 Opatření: Vzdělávání a 

poradenství ke zlepšení 
uplatnění na trhu práce, 

rozvoj ekonomiky 

Rekvalifikace, veřejné práce, 
nabídka práce pro absolventy 
a nezaměstnané – iniciovat zájem 
o nabídku a poptávku pracovních 
míst. 

Rozvoj cestovního ruchu – 
nedostatečná propagace regionu 
MAS, návštěvníci pouze projíždí. 

  

Podpora služeb cestovního ruchu - 
motivovat podnikatelskou sféru 
k investicím do služeb ve prospěch 
oživení turistického ruchu, 
rozšiřování informačních center, 
společná propagace regionu. 

Sociální podnikání - v regionu MAS 
není žádný sociální podnik, ale 
několik subjektů projevilo zájem o 
tuto formu podnikání. 

  

Budování infrastruktury pro 
sociální podnikání, informační 
semináře na podporu sociálního 
podnikání. 

Chybí investice na inovace 
v zemědělství související se 
snížením dopadu na ŽP a zvýšením 
adaptace na klimatické změny. 

PRV 
C1.1.1 Investice do hmotného 

majetku - Podpora investic 
v zemědělských podnicích 

Podpora investic na inovace 
v oblasti chovu zvířat vybavení 
technologií a technikou, 
modernizace skladovacích prostor 
pro rostlinnou výrobu.  

V zemědělství chybějící investice 
na zpracování produktů, jejich 
uvádění na trh a vývoj.  

PRV 
C1.1.2 Investice do hmotného 
majetku – Podpora investic do 
zpracování, uvádění na trh a 

vývoj zemědělských produktů 

Zvýšení efektivity výroby 
a konkurenceschopnosti MSP 
v oboru zemědělské a 
potravinářské výroby s využitím 
lokálních surovin a napojením na 
lokální obchodní síť.  

Nedostatečná podpora nezeměděl-
ských podnikatelů na venkově. 

PRV 
C1.1.3 Rozvoj zemědělských 

podniků a podnikatelské 
činnosti - Podpora investic na 

založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Podpora rozvoje nezemědělských 
činností prostřednictvím zakládání 
a rozvoje drobných podniků 
s cílem tvorby pracovních míst, 
zkvalitnění podmínek pro rozvoj 
podnikatelských aktivit. 
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PROBLÉM Řešeno prostřednictvím ESI 
fondů v rámci SCLLD POTŘEBA 

Životní prostředí, krajina a zemědělství 

Úbytek vodních ploch v krajině.  

Údržba stávajících vodních ploch, 
revitalizace původních vodních 
ploch a výstavba nových, zlepšení 
vodního režimu, realizace 
opatření ke zvyšování retenční 
schopnosti krajiny, zpomalení 
odtoku vody a zamezení vodní 
eroze.  

Nedostatečná kvalita a dostupnost 
vodohospodářské infrastruktury. 

 

Zajištění pitné vody pro občany 
v území. Kvalitní pitná voda je 
podmínkou kvalitního života 
občanů a zájmu mladých rodin 
v obci setrvat, či se do obce vrátit. 

Riziko nedostatku pitné vody.  
Zásoby pitné vody - ochrana 
a hledání nových zdrojů. 

Zeleň (extravilán i intravilán obce) 
a veřejná prostranství -  údržba, 
nová výsadba, špatný stav nebo 
neexistence doprovodné zeleně.  

PRV /OPŽP 

D1.3.8 Regenerace a rozšíření 
zeleně jako součásti kulturní 

krajiny, péče o významné 
krajinné prvky a ekosystémy, 
revitalizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně 

PRV - B 1.1.3 Zlepšení 
stávajícího stavu veřejných 

budov, technické 
infrastruktury a občanské 

vybavenosti 

Při obnovách a rekonstrukcích 
cest je třeba pamatovat na 
obnovu důležitých krajinných 
prvků, jako jsou stromy, 
stromořadí. Podle možnosti 
vysadit na vhodných místech nové 
aleje.  

Snižování retenční schopnosti 
krajiny rozšiřováním 
nepropustných ploch (silnice, 
ostatní plochy), negativní dopady 
změny klimatu. 

OPŽP 

D1.3.8 Regenerace a rozšíření 
zeleně jako součásti kulturní 

krajiny, péče o významné 
krajinné prvky a ekosystémy, 
revitalizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně 

Regenerace a rozšíření zeleně jako 
součásti kulturní krajiny, péče 
o významné krajinné prvky 
a ekosystémy, zvyšování retenční 
schopnosti krajiny, realizace 
protipovodňových opatření v 
místech možného soustředění 
většího množství srážkových vod. 

Špatný stav lesnické a zemědělské 
infrastruktury. 

PRV 

D1.3.1 Podpora investic do 
rozvoje lesnictví a lesnické 

infrastruktury 

 
D1.3.2 Podpora investic do 

rozvoje zemědělské 
infrastruktury 

Obnova původních spojnic mezi 
obcemi polních a lesních cest 
a budování nové infrastruktury.  
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Nestabilita ekosystému z důvodu 
zásahu lidské činnosti a pomalé 
změny klimatu. 

 

Stabilizace lesních ekosystémů, 
adaptace na klimatickou změnu 
v krajině, výstavba retenčních 
nádrží a dalších účelných 
technických opatření. 

Málo ekologicky stabilních ploch 
v území. 

 

Popis a zdůvodnění: Investice 
vedoucí ke zvyšování stability 
a plnohodnotných funkcí lesa 
podporou ochrany melioračních 
a zpevňujících dřevin. Podpora 
ochrany melioračních a 
zpevňujících dřevin od doby 
výsadby do stádia zajištění. 

Málo ekologicky stabilních ploch 
v území některých obcí. 

PRV 

D1.3.6 Investice do lesnických 
technologií a zpracování 

lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 

Vytváření ekologicky stabilních 
prvků v území, podpora šetrného 
hospodaření v lesích 
a diverzifikace činnosti lesnických 
společností, eliminace jevů 
ohrožující zdravotní stav porostů. 

Málo ekologicky stabilních ploch 
v území. 

PRV 

D1.3.5 Investice do rozvoje 
společenské funkce lesů 

Rozvoj lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů, posílení 
rekreační funkce lesa obnovou 
stezek pro turisty, odpočinková 
místa a přístřešky, zajištění 
bezpečnosti návštěvníků. 

Vysoký podíl netříděného odpadu - 
vysoké množství netříděného 
odpadu je neekologické a 
neekonomické. 

 

Třídění odpadu, bioodpady - 
rozšíření druhů třídění odpadů, 
zlepšení zužitkování odpadů, 
realizace seminářů a osvětových 
kampaní na podporu třídění 
a EVVO, motivace občanů 
k třídění, předcházení vzniku 
odpadů, podpora používání 
recyklovatelných materiálů. 

Znečišťování ovzduší fosilními 
palivy - zastaralé zdroje tepla 
s nízkou účinností, užívání různých 
náhradních nekvalitních paliv.  

 

Snížení emisí ze spalování 
zateplením budov a výměnou 
topidel, využívání nízkoemisního 
paliva, zvyšování společenské 
odpovědnosti. 

Nevhodná agrotechnická opatření.  

Uplatnění vhodných 
agrotechnických opatření, 
podporovat zatravnění nebo 
zalesnění ohrožených částí 
pozemků. 

Nízké využívání obnovitelných 
zdrojů.  

Využívání obnovitelných zdrojů, 
vznik decentralizovaných zařízení 
pro výrobu energie. 
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Nedostatečná podpora místní 
produkce. 

 

Podpora místní produkce - zacho-
vání stávajícího rozměru zeměděl-
ství s vícestranným zaměřením v 
propojení RV a ŽV (chov zvířat v 
systému welfare, využití pastvy, 
dodržování agrotechnických po-
stupů). 

Nízké využívání možností přírody k 
cestovnímu ruchu. 

 

Cestovní ruch - podpora značení 
turistických tras, další cyklotrasy, 
naučné stezky k zajímavým 
památkám a přírodním lokalitám, 
podpora ubytování formou 
rozvoje agroturistiky. 

Možnosti koupání - v 16 obcích 
chybí vhodné vodní plochy ke 
koupání.  

 
Vytipovat vhodnou lokalitu pro 
přírodní biotop, vypracovat dobrý 
projekt. 

 

PROBLÉM Řešeno prostřednictvím ESI 
fondů v rámci SCLLD POTŘEBA 

Spolupráce a partnerství 

Projekty spolupráce - je složité 
najít téma přínosné pro všechny 
subjekty zapojené do projektu, při 
více partnerech je složitá 
koordinace aktivit hledání partnera 
na mezinárodní úrovni, je těžké 
najít partnera ze zahraničí. 

PRV 

E1.1.1 Činnosti spolupráce 
v rámci iniciativy LEADER 

Dobře zvládnout přípravnou fázi 
společného projektu, aktivní 
a zodpovědný přístup partnerů 
k realizaci výstupů. 

Přeshraniční spolupráce nese 
úskalí jak v možné komunikační 
bariéře, tak zejména v hledání 
zahraničního partnera. 

 
Je nutná dobrá příprava projektu 
a dobré nastavení komunikační 
strategie. 

Malé zkušenosti s realizací projektů 
mezisektorové spolupráce v území 
MAS ČMP, malý zájem podnikatelů 
o projekty spolupráce. 

 

Nutná dobrá koordinace aktivit, 
aktivní přístup členů partnerství 
a zejména je třeba najít vhodné 
téma spolupráce přínosné 
a zajímavé pro všechny partnery. 

  


