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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027  

 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie LAG Podralsko 

Obec kód Obec název 
NUTS4/LAU1 

(okres) 
Celková výměra 

(ha) 
Počet obyvatel k 

31. 12. 2019 celkem 

535443 Bělá pod Bezdězem Mladá Boleslav 6 320,73 4 792 

561398 Bezděz Česká Lípa 2382, 81 347 

535486 Bítouchov Mladá Boleslav 709,60 381 

561401 Blatce Česká Lípa 1 696,58 106 

561410 Blíževedly Česká Lípa 2 097,98 620 

561428 Bohatice Česká Lípa 392,88 222 

561444 Brniště Česká Lípa 2 671,65 1 353 

599514 Březovice Mladá Boleslav 1 631,98 347 

563943 Cetenov Liberec 605,06 120 

561479 Cvikov Nový Bor 4 508,52 4 509 

535630 Čistá Mladá Boleslav 898,55 824 

561495 Doksy Česká Lípa 7 494,67 5 186 

535711 Dolní Krupá Mladá Boleslav 1 119,76 251 

561533 Dubá Česká Lípa 6 060,24 1 721 

561541 Dubnice Česká Lípa 1 582,72 652 

544337 Hamr na Jezeře Česká Lípa 1 767,28 440 

561584 Holany Česká Lípa 1 877,65 524 

561592 Horní Libchava Česká Lípa 1 037,65 775 

561606 Horní Police Česká Lípa 603,42 686 

561614 Chlum Česká Lípa 1 518,34 251 

561631 
Jablonné v 
Podještědí 

Liberec 5 786,93 3 667 

561665 Jestřebí Česká Lípa 2 212,75 821 
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546232 Kozly Česká Lípa 565,89 157 

561720 Kravaře Česká Lípa 1 575,45 787 

561738 Krompach Nový Bor 775,46 168 

561746 Kunratice u Cvikova Nový Bor 1 252,39 615 

546259 Kvítkov Česká Lípa 611,22 232 

514161 Luka Česká Lípa 455,96 79 

561827 Mařenice Nový Bor 2 654,98 321 

561835 Mimoň Česká Lípa 1 548,14 6 443 

561851 Noviny pod Ralskem Česká Lípa 1 016,83 307 

561860 Nový Bor Nový Bor 1 944,17 11 616 

561886 Okna Česká Lípa 566,70 314 

564290 Osečná Liberec 2 805,15 1 135 

514276 
Pertoltice pod 

Ralskem 
Česká Lípa 791,51 397 

565580 Plužná Mladá Boleslav 553,76 237 

561959 Polevsko Nový Bor 443,80 428 

561983 Provodín Česká Lípa 1 258,10 741 

530387 Radvanec Nový Bor 882,20 237 

562017 Ralsko Česká Lípa 17 022,97 2 137 

529605 Rokytá Mnichovo Hradiště 1 061,67 298 

513890 Skalka u Doks Česká Lípa 504,30 160 

562050 Sloup v Čechách Nový Bor 577,36 734 

562076 Sosnová Česká Lípa 564,20 706 

562092 Stráž pod Ralskem Česká Lípa 2 158,03 3 992 

562106 Stružnice Česká Lípa 2 128,83 993 

562114 Stvolínky Česká Lípa 1 264,07 318 

546283 Svojkov Nový Bor 344,77 264 

553638 Tachov Česká Lípa 458,08 210 

546267 Tuhaň Česká Lípa 2 470,62 279 

562173 Velenice Česká Lípa 718,49 171 
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562891 Velká Bukovina Děčín 1 435,50 509 

562203 Velký Valtinov Česká Lípa 1 005,26 198 

562220 Volfartice Česká Lípa 1 308,94 699 

562238 Vrchovany Česká Lípa 469,00 107 

562246 Zahrádky Česká Lípa 1 006,76 680 

562262 Zákupy Česká Lípa 4 077,85 2 851 

562297 Žandov Česká Lípa 2 723,29 1 912 

514195 Ždírec Česká Lípa 543,76 123 

534838 Chorušice Mělník 1 776,18 550 

535052 Mšeno Mělník 2 673,38 1 458 

561622 Chotovice Nový Bor 298,85 176 

LAG Podralsko 118 888,81 72 334 

Liberecký kraj 316 339,00 443 690 

Středočeský kraj 1 092 844,00 1 385 141 

Ústecký kraj 533 863,00 820 965 

Česká republika 7 887 101 10 693 939 

Zdroj: Data ČSÚ pro MAS: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas  
 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Do území působnosti LAG Podralsko patří dobrovolné svazky obcí Mikroregion Podralsko, Svazek obcí 

PEKLO, Svazek obcí Máchův kraj a část obcí ze Svazku obcí Novoborska. Na území LAG Podralsko se 

nachází tři chráněné krajinné oblasti (CHKO).  Podstatnou částí své výměry zasahuje na území CHKO 

Kokořínsko a CHKO Lužické hory. Nejmenší podíl své výměry má CHKO České středohoří. V rámci 

oblasti nalezneme i maloplošná chráněná území, národní přírodní památky, národní přírodní 

rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace. Velká část území je rovněž součástí NATURY 2000 – 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti a mokřady. Mezi hlavní turistické atraktivity patří Máchův 

kraj, Kokořínsko, Peklo, Podralsko, Novoborsko a Podještědí. Ke stěžejním zaměstnavatelům patří 

ŠKODA AUTO a.s., DIAMO, s.p., Fehrer Bohemia s.r.o., JOHNSON CONTROLS, AUTOMOBILOVÉ 

SOUČÁSTKY, k.s., vězeňská služba ČR, IAC Group Czech s.r.o.  

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

 

 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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Obrázek 1 Území působnosti LAG Podralsko s vyznačením hranic obcí 

 
Zdroj: http://www.lags.cz/mas.php?id=62&mt=&kraj=0&fullscreen=1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lags.cz/mas.php?id=62&mt=&kraj=0&fullscreen=1
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Obrázek 2 Území působnosti LAG Podralsko v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3 

 

Zdroj: https://lagpodralsko.com/galerie/10001636.jpg 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Skutečným datem vzniku místní akční skupiny LAG Podralsko je 10. 03. 2003, tomuto datu  

ale předcházela řada příprav, jednání s aktéry v území a seznamování s metodou LEADER již od roku 

2002. Oficiálně jako právnická osoba vznikla MAS na ustavující valné hromadě občanského sdružení 

LAG Podralsko 31. 05. 2004. 

V rámci programu Leader+ byla LAG Podralsko zařazena mezi prvních deset pilotních místních 

akčních skupin v ČR. V letech 2005-2006 se činnost zaměřovala především na řádnou administraci 

projektů žadatelů, které realizovaly první Integrovanou strategii MAS. V r. 2006 byl rovněž úspěšně 

realizován program LEADER ČR. 

Významným aktem bylo rozšíření MAS o nová území. Počet obcí se navýšil na celkových 39. V této 

podobě vstupovala MAS do plánovacího období 2007 – 2013 a připravovala na toto období novou 

strategii. V programovém období 2007 – 2013 vyhlásila MAS celkem 7 výzev z osy IV. – LEADER, 

opatření IV. 1.2. V území LAG Podralsko bylo realizováno 113 projektů v celkové částce cca 60 mil. Kč. 

Další finanční prostředky získalo území prostřednictvím osy IV LEADER, opatření IV.2.1. – Projekty 

spolupráce. LAG Podralsko spolu s partnerskými MAS, především MAS Turnovsko (nyní MAS Achát)  

se účastnily výzev k realizaci projektů spolupráce osmkrát, z čehož sedmkrát byla MAS úspěšná. 

https://lagpodralsko.com/galerie/10001636.jpg
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V území byly v rámci projektů spolupráce realizovány kulturní a sportovní aktivity, pořizováno různé 

volnočasové vybavení, restaurovány drobné památky a probíhaly stavební úpravy v celkové částce 

více než 10 mil. Kč. V období 2007 – 2013 došlo rovněž k dalšímu velmi významnému rozšíření 

územní působnosti LAG Podralsko. Do roku 2013 vstupovala MAS s celkem 52 obcemi. 

 

Do dalšího programového období 2014 – 2020 vstoupila MAS opět s rozšířenou územní působností o 

další obce z Novoborska a dvě obce ze Středočeského kraje. Celkový počet obcí je 62. Od 24. dubna 

2014 je LAG Podralsko zapsaným spolkem (LAG Podralsko z.s.) v souladu s novým Občanským 

zákoníkem. V období 2014 – 2020 vyhlásila MAS z prioritní osy 2 celkem 8 výzev v částce 28 mil. Kč, 

dále z prioritní osy 4 celkem 16 výzev v částce 90 mil. Kč a z prioritní osy 6 celkem 6 výzev v částce 

téměř 90 mil. Kč. Území působnosti MAS se v období 2021 – 2027 oproti období 2014 – 2020 nemění. 

 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

 

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Svazek obcí Peklo – osobní jednání 20.06.2020 

Mikroregion Podralsko – osobní jednání 28.05.2020 

Svazek obcí Máchův kraj – osobní jednání 12.05.2020 

Jednání s obcemi ze Svazku obcí Novoborska – 
osobní jednání 

26.06.2020 

Valná hromada LAG Podralsko – osobní 
projednávání 

16.06.2020, 24.09.2020, 15.6.2021 

Dotazníkové šetření – zpracovaný dotazník Duben – červenec 2020 

Projednání první verze SCLLD 2021-27: e-maily 
všem členům VH 

Březen 2021 

Projednání druhé verze SCLLD 2021-27 po 
zapracování připomínek: e-maily všem členům 
VH 

Duben 2021 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Záznamy z projednávání SCLLD jsou vloženy jako příloha Žádosti. 

 

Odkazy na zápisy z jednání valných hromad, kde byla rovněž od r. 2019 projednávána nová strategie 
pro další programové období, jsou rovněž zveřejněny na webu LAG Podralsko: 
https://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/zapisy 

 

Odkaz na realizované dotazníkové šetření – duben – červenec 2020: 
https://forms.gle/7myNKKoLhhV8Z3MR8  

 

 

https://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/zapisy
https://forms.gle/7myNKKoLhhV8Z3MR8
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

 

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb  

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

A. Bezpečnost v 
dopravě 

Problémem stávajících tras hlavních komunikačních tahů jsou 

průjezdy městy a obcemi, a to v Severo-jižním i Východně-

západním směru. Problematická je i bezpečnost na komunikacích 

pro chodce a cyklisty v případě řady místních komunikací, 

využívaných jako cyklostezky, zejména kvůli průjezdům kamionové 

dopravy.  Investice v oblasti bezpečnosti dopravy jsou potřebné pro 

zvýšení bezpečnosti především pěší a automobilové dopravy. 

Výstavba nových chodníků pro chodce a opravou stávajících ve 

špatném stavu s novými signalizačními značeními i pro nevidomé k 

vyšší bezpečnosti přispěje. Využití cyklistiky je čím dál oblíbenější 

způsob dopravního přesunu a proto je potřeba k tomu kvalitní 

infrastruktura, aby byl tento trend podpořen. Dále jsou důležité 

přechody pro chodce se značeními a oprava místních komunikací, 

aby nedocházelo ke střetům, včetně instalace měřičů rychlosti na 

frekventovaných komunikacích. Stav silnic obcí na území 

působnosti LAG Podralsko je obecně stále špatný. Do oblasti 

podpory Bezpečnost v dopravě (chodníky, přechody…) směřovala 

téměř polovina alokace na realizaci SCLLD z Programového rámce 

IROP v období 2017 – 2020. Řadu silnic i obchvatů obcí, zatížených 

dopravou řeší i ŘSD s Libereckým krajem. 

B. Občanská 
vybavenost 

Investicím do občanské vybavenosti dochází k lepší koncepčnosti 

daných územních celků. Investicím do knihoven a muzeí se zvyšují 

možnosti společenského vyžití pro místní obyvatele a muzea 

mohou také zvýšit turistické vyžití a atraktivitu oblasti. 

Rekonstrukcemi a výstavbou nových kulturních center a podporou 

drobných provozoven dochází ke zvyšování kvalit služeb místních 

obyvatel. Modernizacemi a rekonstrukcemi obecních úřadů je 

ulehčena práce jak zaměstnancům úřadů, tak jejich návštěvníkům.  

Investice do občanské vybavenosti se zařadilo na přední místo při 

šetření, zaměřeném na zjišťování potřeb území, které probíhalo 

v dubnu až červenci 2020. V rámci zlepšování občanské vybavenosti 

je jednou z priorit území rovněž snižování energetické náročnosti 

veřejných budov a veřejné infrastruktury, zejména zateplování 

fasád a střech, výměny oken a dveří, ale i výstavby nových budov se 

standardy jejich snížené energetické náročnosti.  
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C. Vzdělávání 

Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce 

problémy s udržením potřebného počtu dětí ve školách. Je zde 

silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol. V 

okolí velkých měst a příměstských oblastech je řešena i otázka 

přeplněnosti mateřských škol. V některých městech (Stráž pod 

Ralskem, Mimoň, Nový Bor, Ralsko) je problémem i vyšší míra 

migrantů ve školách a jejich problém s českým jazykem.  Na území 

LAG Podralsko nabízí předškolní výchovu 45 mateřských škol v 36 

obcích (58 %). Žádnou mateřskou školu nemá 26 obcí (42 %), 

nemají ji zejména obce s počtem do 500 obyvatel. Investice v 

oblasti mateřských škol zvýší kvalitu podmínek pobytu dětí. Na 

celém území LAG Podralsko je k dispozici 37 základních škol v 35 

obcích (57 %). Žádnou základní školu nemá 27 obcí (43 %). Přesto, 

že je členská základna LAG Podralsko tvořena zejména malými 

obcemi, je podíl úplných a neúplných škol vyrovnaný. Malotřídní 

školy jsou k dispozici občanům v 18 obcích (51 %). 17 obcí (49 %) 

nabízí vzdělávání ve školách s plnými ročníky (1. – 9. ročník).  V 

oblasti základních škol usilujeme o zkvalitnění výuky odborných 

předmětů a podporu rozvoje schopností pracovat s informačními 

technologiemi, které jsou v dnešní době velmi rozšířené. V oblasti 

zájmového a neformálního vzdělávání budou děti vedeny k 

zájmovým aktivitám a aktivnímu trávení svého volného času. 

V území je jen několik středisek pro trávení volného času (DDM 

Smetanka Nový Bor, Vážka pod ZŠ Mírovou v Mimoni, Volnočasový 

klub Šešule ve Stráži pod Ralskem). Další mimoškolní aktivity jsou 

nabízeny jednotlivými školami či dalšími organizacemi, zejména 

neziskovými, zaměřujícími se převážně na práci s dětmi a mládeží 

(Skaut, PS Výři, vodáci ad.). Rozsahem mimoškolních volnočasových 

aktivit je zcela mimořádné město Stráž pod Ralskem, kde působí 

řada neziskových organizací, zaměřujících se na činnost 

neorganizovaných (klub Šešule) i organizovaných (sportovní klub 

Lutra) dětí. Do oblasti vzdělání směřovala téměř polovina alokace 

na realizaci SCLLD z Programového rámce IROP v období 2017 – 

2020, ale požadavky škol i jejich zřizovatelů a organizací zájmového 

a neformálního vzdělávání na rekonstrukce učeben i zázemí škol a 

volnočasových objektů stále trvají. 
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D. Cestovní ruch 

Z hlediska územního vymezení je oblast působnosti LAG Podralsko 

vymezena bývalými okresy Česká Lípa, Děčín, Mělník a Mladá 

Boleslav. Přesah území je do tří krajů – Libereckého, Ústeckého a 

Středočeského. Z hlediska marketingového členění v rámci 

Programu rozvoje cestovního ruchu LK, je na území kraje největší 

část obcí součástí turistických oblastí Máchův kraj a Lužické hory. 

Dále lze jmenované oblasti rozdělit do podoblastí Máchův kraj, 

Kokořínsko, Peklo, Podralsko, Novoborsko a Podještědí. Obec Velká 

Bukovina z území Ústeckého kraje je součástí turistického regionu 

Severozápadní Čechy a oblasti Děčínsko. Díky investicím v oblasti 

cestovního ruchu se zvýší atraktivita lokalit. Důležité je vybudování 

nových cyklostezek. Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním 

účelům má stoupající tendenci a tomuto trendu je potřeba 

přizpůsobit i služby a doprovodnou infrastrukturu v území. V 

některých místech cyklistům nezbývá nic jiného, než využít 

komunikace pro motorová vozidla, čímž je vyšší riziko střetů. Pro 

zvýšení atraktivity je také důležitá oprava kulturních památek a 

budování nových naučných, turistických i lesních stezek, vše 

s ohledem na zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. 

E. JSDH 

Investicím v oblasti dobrovolných hasičů dojde ke zlepšení jejich 

vybavení a zvýší se jejich možné využití. S novým a kvalitnějším 

vybavením mohou lépe asistovat a pomáhat již velmi vytíženým 

profesionálním hasičům. Tato potřeba vyplynula nově rovněž ze 

šetření, realizovaného MAS v dubnu až červenci 2020.  

F. Sociální oblast 

Výstavba a rekonstrukce komunitních center je důležitá pro konání 

různých akcí, setkávání a zlepšení života obyvatel žijících v daném 

místě a podporu cílových skupin. V řadě obcí chybí nabídka 

sociálních služeb nebo je jen velmi malá. Na území LAG Podralsko 

se nachází Domovy pro seniory, DPS, LDN, terénní sociální služby a 

dětské domovy. Na území je absence několika sociálních služeb. 

Jedná se o tísňovou péči, denní stacionáře, týdenní stacionáře, 

telefonní krizovou pomoc, kontaktní centra, služby následné péče, 

sociální terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní 

programy a sociální rehabilitace. Tyto služby buď na území úplně 

chybí, nebo jsou zastoupeny v malém množství. (Zajišťují je 

organizace Farní charita Česká Lípa, Rodina v centru Nový Bor, 

Azylový dům Jonáš v České Lípě, Velký vůz Sever v Novém Boru).  

Kromě rekonstrukcí komunitních center a dalších budov, v nichž 

jsou sociální služby poskytovány, se MAS zaměřovala a bude 

zaměřovat na programy a činnosti v rámci sociálního začleňování 

nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 
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G. Technická 
infrastruktura 

Technická infrastruktura a její rekonstrukce nebo přímo nová 

výstavba v lokalitách, určených pro výstavbu RD je v území 

potřebná. Na řadě míst není dostupná kanalizace. Kanalizaci mají 

většinou jen města a větší vesnice. Dále je zapotřebí rekonstrukce 

vodovodů, zejména z důvodu jejich stáří. Vodovody jsou dostupné 

pro obyvatele v 95 % míst v území a chybí spíše v místních částech 

obcí než v celých obcích. Pro zlepšení životního prostředí je 

potřebné zejména v menších obcích budovat čističky odpadních 

vod, které ve většině obcí chybí. Dále jsou požadována opatření pro 

zpracovávání odpadů a opatření pro ochranu a péči o životní 

prostředí. Území je plně elektrifikováno, ale ve většině území je 

veřejné osvětlení zastaralé a používají se výbojky, které se již 

nevyrábí a zbytečně zdražují obcím výdaje za elektřinu. 

Modernizacemi elektrických sítí dojde k energetickým úsporám. 

H. Příjemný vzhled 
obcí 

Území působnosti LAG Podralsko z.s. čítá celkem 62 obcí. Řadě 

z těchto obcí pomůže finanční podpora při péči o vzhled obce, což 

obce uvedly při realizovaném šetření. Potřebné jsou obnovy, 

revitalizace veřejných prostranství. Dále investice do drobných 

kulturních a sakrálních památek. Investice do revitalizací zeleně, 

parků a nové výsadby zeleně. Obce řeší rovněž odpadové 

hospodářství a nakládání s odpady.  

CH. Podnikání 

Na území MAS působí převážně drobní, malí a střední podnikatelé, 

dle právní formy se nejčastěji jedná o podnikatele fungující na 

základě živnostenského oprávnění. Podnikatelé fungují často v 

nevyhovujících energeticky náročných areálech a budovách, jejich 

vybavení bývá nemoderní, výrobní procesy a postupy vč. SW jsou 

zastaralé. Na území se rovněž nachází velké množství 

nevyužívaných, chátrajících budov nebo jejich částí (některé typu 

brownfield jsou uvedeny v databázi, kterou spravuje Liberecký 

kraj). Na řadě míst je rovněž potřebné podpořit maloobchodní 

prodej (potraviny, smíšení zboží). LAG Podralsko rovněž uděluje 

certifikát Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj těm 

podnikatelům – řemeslníkům, výrobcům potravinářského 

sortimentu, textilním, oděvním i uměleckým výrobkům, kteří ke své 

činnosti využívají prioritně materiály a zdroje ze svého regionu. 

Podstatnou součástí rozvoje regionu je i zemědělství. Zemědělské 

plochy při rostlinné i živočišné výrobě je potřebné využívat s 

důrazem na různorodost. Na zemědělské půdě je důležité 

podněcovat ekologické a šetrné hospodaření, včetně podpory 

dostatečné produkce kvalitní (zejména původní) sadby a výsadby. 

Současně je třeba přispívat k tomu, aby zemědělské subjekty 

disponovaly kvalitní infrastrukturou, materiálním a technickým 

vybavením. Při podpoře regionálních producentů předpokládáme 

zvýšení zájmu o tyto produkty mezi obyvateli. 
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

V roce 2027 bude území LAG Podralsko územím, ve kterém se dobře žije, a to díky kvalitní občanské 
vybavenosti, dobré dopravní a technické infrastruktuře. Pro dobrou životní úroveň bude v oblasti 
dále dostupné vzdělávání pokrývající požadavky moderní doby a také sociální služby, které splňují 
potřebné nároky. Území bude lákavé díky řadě turisticky atraktivních lokalit, památek a kvalitnímu 
životnímu prostředí. 

3.1.2 Strategické cíle 

Strategický cíl 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel 

Indikátory:  

 Počet obyvatel na území MAS 

 Počet podpořených obcí 

 Počet podpořených NNO 

 Počet podpořených podnikatelských subjektů 

 Počet podpořených zemědělských subjektů 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní dopravní infrastruktura na území MAS 

Rozvojová potřeba A: Bezpečnost v dopravě 

Opatření 1.1.1: Zvyšování bezpečnosti pro pěší 

Opatření se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v dopravě a to výstavbou, modernizací a rekonstrukcí 
komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
zvyšováním bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami a instalací prvků, 
zklidňujících dopravu - přechodů a značení pro chodce a s tímto související rekonstrukcí místních 
komunikací. 

Rozvojová potřeba A: Bezpečnost v dopravě 

Opatření 1.1.2: Řešení dopravní infrastruktury 

Opatření se zaměřuje na rekonstrukci místních komunikací, instalaci měřičů rychlosti a dopravního 
značení na frekventovaných komunikacích, výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro 
cyklisty, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami nebo napojujících se na stávající 
komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury, rekonstrukci nádraží nebo zastávek 
hromadné dopravy. 

Specifický cíl 1.2: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě 

Rozvojová potřeba B: Občanská vybavenost 

Opatření 1.2.1: Obnova a výstavba kulturních zařízení a veřejných budov 

Opatření se zaměřuje na zvýšení kvality života investicemi do občanské vybavenosti. Tyto investice 
jsou potřebné, jak pro zlepšení kvality života stávajících obyvatel, tak pro přilákání nových obyvatel 
do venkovských oblastí. Jedná se zejména o obnovy, rekonstrukci a výstavbu obecních 
profesionálních knihoven, kulturních center, revitalizaci muzeí, expozic, depozitářů…a dalších 
veřejných budov, a to se zřetelem na snížení energetické náročnosti rekonstruovaných i nově 
vystavěných budov (zateplené fasády, nové okna, dveře, využití obnovitelných zdrojů energie apod.) 
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Rozvojová potřeba B: Občanská vybavenost 

Opatření 1.2.2: Růst kvality a modernizace veřejné správy veřejných služeb 

Opatření se zaměřuje na zvyšování znalostí a kompetencí osob působících ve veřejné správě, na 
podporu digitalizace a modernizaci obecních úřadů. 

Rozvojová potřeba B: Občanská vybavenost 

Opatření 1.2.3: Podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury a dětských hřišť 

Opatření se zaměřuje na budování a obnovu sportovních zařízení, dětských hřišť, tělocvičen, herních 
prvků v parcích apod. 

Specifický cíl 1.3: Zvýšení dostupnosti, kvality vzdělávání a výchovy 

Rozvojová potřeba C: Vzdělávání 

Opatření 1.3.1: Zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání 

Opatření se zaměřuje na podporu předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání 
dětí i pedagogů, včetně zavádění nových metod, inovací do výuky a kvalitních vzdělávacích programů 
v oblasti působnosti MAS.  

Rozvojová potřeba C: Vzdělávání 

Opatření 1.3.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Opatření se zaměřuje na investice do infrastruktury vzdělávacích zařízení a subjektů, která slouží pro 
předškolní, základní, celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání včetně odpovídajícího potřebného 
vybavení, např. rekonstrukce MŠ, navýšení kapacit MŠ, podpora vybudování a vybavení odborných 
učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními 
technologiemi, vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci se žáky se SVP, 
kabinety pro pedagogy, vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí 
k sociální inkluzi, budování zázemí pro školní družina a školní kluby, rekonstrukce učeben neúplných 
škol, doprovodná infrastruktura zázemí školy.  

Rozvojová potřeba C: Vzdělávání 

Opatření 1.3.3: Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže 

Opatření se zaměřuje na podporu činnosti školních klubů, družin, dětských skupin, realizaci 
komunitních venkovských táborů apod… 

Specifický cíl 1.4: Rozvinutý cestovní ruch na území MAS 

Rozvojová potřeba D: Cestovní ruch 

Opatření 1.4.1: Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS 

Opatření slouží k podpoře cestovního ruchu s cílem zatraktivnění území. Opatření se zaměřuje na 
zkvalitnění a doplnění infrastruktury cestovního ruchu včetně uzpůsobení potřebám specifických 
cílových skupin či osob s omezením. Zároveň si klade za cíl zvýšit rozšířit nabídku a kvalitu služeb 
cestovního ruchu. 

Rozvojová potřeba D: Cestovní ruch 

Opatření 1.4.2: Budování cyklostezek, turistických, lesních a naučných stezek a podobných 
atraktivit na území MAS 

V oblasti je řada turistických tras, cyklotras, turistických, lesních a naučných stezek. Opatření si klade 
za cíl tyto trasy udržovat, rozšiřovat, budovat nové a zpřístupňovat turistické cíle např. budováním 
navigačních cedulí pro návštěvníky, informačních a mapových panelů. 
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Rozvojová potřeba D: Cestovní ruch 

Opatření 1.4.3: Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 

Opatření je zaměřeno na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, např. 
rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, Výstavbu/budování odpočívadel a 
sociálního zázemí u cyklotras, turistických tras, míst pro vodní turistiku, Budování doprovodné 
infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně 
naučné infrastruktury, stojany na kola, budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované 
návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem, budování/modernizace doprovodné a 
sportovně – rekreační infrastruktury v kempech a tábořištích. Odstavné plochy pro návštěvníky. 
V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu je předpokládána i podpora ve formě tvorby nových 
propagačních materiálů.  
 
Rozvojová potřeba D: Cestovní ruch 

Opatření 1.4.4: Podpora agroturistiky na území MAS 

Opatření slouží k podpoře agroturistiky, podporu zavádění a rozvoj šetrných a alternativních forem 
cestovního ruchu. 

Specifický cíl 1.5: Moderně vybavené JSDH na území MAS 

Rozvojová potřeba E: JSDH 

Opatření 1.5.1: Infrastruktura pro JSDH 

Opatření se zaměřuje na podporu sboru dobrovolných hasičů a jejich doprovodné infrastruktury, 
zejména na investice do dopravní a doprovodné infrastruktury pro SDH, např. výstavba a 
rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých zdrojů 
požární vody v obcích. 

Specifický cíl 1.6: Kvalitní sociální služby na území MAS 

Rozvojová oblast F: Sociální oblast 

Opatření 1.6.1: Infrastruktura pro sociální služby 

Opatření se zaměřuje na investiční podporu zařízení sociálních služeb a všech dalších subjektů, které 
poskytují své služby v oblasti sociálních služeb a programů, bude se jednat zejména o investice do 
budov, jejich příslušenství, bezbariérovosti, moderního vybavení, včetně snižování energetické 
náročnosti. 

Rozvojová oblast F: Sociální oblast 

Opatření 1.6.2: Podpora sociálních služeb 

Opatření se zaměřuje na podporu zajištění dostatečné kapacity a dostupnosti sociálních a sociálně 
zdravotních služeb a na jejich zachování a zkvalitnění, případně na rozšíření nabídky (včetně podpory 
procesu komunitního plánování). Zaměřuje se rovněž na terénní formu sociálních služeb a podporu 
sociálních služeb mimo režim zákona o soc. službách. Podporovány budou rovněž vzdělávací 
programy pro pracovníky soc. služeb a dobrovolní pracovníci v těchto službách.  

Specifický cíl 1.7: Rozvinutá a kvalitní technická infrastruktura na území MAS 

Rozvojová oblast G: Technická infrastruktura 

Opatření 1.7.1: Obnova a výstavba technické infrastruktury 

Opatření se zaměřuje na výstavbu a rekonstrukce v oblasti technické infrastruktury, konkrétně: 

 Výstavba a obnova kanalizace 

 Rekonstrukce a výstavba vodovodů 
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 Výstavba čističek odpadních vod 

 Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 
 

Specifický cíl 1.8: Příjemný vzhled obcí na území MAS 

Rozvojová potřeba H: Příjemný vzhled obcí 

Opatření 1.8.1: Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích 

Opatření se zaměřuje na investice do oblasti veřejných prostranství a zeleně. 

 Realizace zelené infrastruktury a související opatření nezbytná pro její rozvoj a pro zlepšení 
kvality veřejných prostranství (např. povrchy, podloží, retenční a akumulační nádrže, vodní 
prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné 
osvětlení, veřejné toalety) 

 Revitalizace náměstí, návsí včetně malých vodních nádrží a okolí 

 Revitalizace zeleně, výsadba nové zeleně 

 Obnova parků, hřbitovů 

 Technické vybavení pro udržování vzhledu obcí (komunální technika a vybavení) 

 Nakládání s odpady 

Rozvojová potřeba H: Příjemný vzhled obcí 

Opatření 1.8.2: Obnova kulturních a sakrálních památek na území MAS včetně památkových zón a 
rezervací 

Opatření se zaměřuje na investice do oblasti revitalizace kulturních a sakrálních památek na území 
MAS, památkových zón a rezervací, propagaci kulturního a historického dědictví, expozice, 
depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro 
konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů, parky u památek.  

Specifický cíl 1.9: Podpora a rozvoj podnikání 

Rozvojová potřeba CH: Podnikání 

Opatření 1.9.1: Podpora malého a středního podnikání 

Opatření se zaměřuje na podporu a rozvoj ekonomiky prostřednictvím materiální i nemateriální 
podpory MSP, podnikajících v různých diversifikovaných odvětvích. Součástí opatření je rovněž 
zajištění prostor pro podnikání, využití nevyužívaných ploch a objektů, podpora nákupu a používání 
nových řešení pro inovace výrobků, služeb, technologií, strojů a přístrojů, podpora nákupu vybavení 
pro rozvoj MSP, zvýšení kvality služeb.  

Rozvojová potřeba CH: Podnikání 

Opatření 1.9.2: Podpora regionálních producentů 

MAS je nositelem značky „Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Jejím cílem je tedy také 
podpora subjektů a osob s vazbou na regionální produkci, tradiční výrobu a řemesla. Současně budou 
podporovány lokální spotřeba a místní řetězce, vč. tzv. „měkkých“ činností a osvěty. 

Rozvojová potřeba CH: Podnikání 

Opatření 1.9.3: Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě 

Opatření se zaměřuje na materiální i nemateriální podporu zemědělských subjektů, působících 
v rostlinné i živočišné výrobě, ekologické, udržitelné a šetrné hospodaření a zlepšování stavu 
zemědělské půdy.   
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD  

Strategický cíl Indikátory strategického cíle Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

Příznivé podmínky pro život 
stávajících a nových obyvatel 

Počet obyvatel území MAS 

Počet podpořených obcí 

Počet podpořených NNO 

Počet podpořených 

podnikatelských subjektů 

Počet podpořených 

zemědělských subjektů 

1.1 Rozvinutá a kvalitní 
infrastruktura na území MAS 

1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro 
pěší 

1.1.2: Řešení dopravní 
infrastruktury 

1.2: Dostupné služby občanské 
vybavenosti v dostatečné 

kvalitě 

1.2.1: Obnova a výstavba 
kulturních zařízení a veřejných 
budov 

1.2.2: Růst kvality a modernizace 
veřejné správy veřejných služeb 

1.2.3: Podpora budování a obnovy 
sportovní infrastruktury a dětských 
hřišť 

1.3: Zvýšení dostupnosti a 
kvality vzdělávání 

1.3.1: Zabezpečení kvalitního a 
dostupného vzdělávání 

1.3.2: Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení 

1.3.3: Podpora výchovy a trávení 
volného času dětí a mládeže 

1.4: Rozvinutý cestovní ruch na 
území MAS 

1.4.1: Rozvoj ubytovacích a 
stravovacích služeb všech úrovní na 
území MAS 

1.4.2: Budování cyklostezek, 
turistických, lesních a naučných 
stezek a podobných atraktivit na 
území MAS 
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1.4.3: Podpora rozvoje doprovodné 
infrastruktury pro cestovní ruch 

1.4.4: Podpora agroturistiky na 
území MAS 

1.5: Moderně vybavené JSDH na 
území MAS 

1.5.1: Infrastruktura pro JSDH 

1.6: Kvalitní sociální služby na 
území MAS 

1.6.1: Infrastruktura pro sociální 
služby 

1.6.2: Podpora sociálních služeb 

1.7: Rozvinutá a kvalitní 
technická infrastruktura na 

území MAS 

1.7.1: Obnova a výstavba technické 
infrastruktury 

1.8: Příjemný vzhled obcí na 
území MAS 

1.8.1: Péče o veřejná prostranství a 
zeleň v obcích 

1.8.2: Obnova kulturních a 
sakrálních památek na území MAS 
včetně památkových zón a 
rezervací 

1.9: Podpora a rozvoj podnikání 

1.9.1: Podpora malého a středního 
podnikání 

1.9.2: Podpora regionálních 
producentů 

1.9.3: Investice do zemědělských 
podniků v rostlinné i živočišné 
výrobě 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl 
Strategického rámce 

SCLLD 

Opatření Strategického rámce 
SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1 Rozvinutá a kvalitní 
infrastruktura na území 

MAS 

1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro 
pěší 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v 
rámci regionů 

1.1.2 Řešení dopravní 
infrastruktury 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v 
rámci regionů 

1.2 Dostupné služby 
občanské vybavenosti v 

dostatečné kvalitě 

1.2.1 Obnova a výstavba 
kulturních zařízení a veřejných 
budov 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na 
kulturní dědictví, péči o památky a 
místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a 
existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

1.2.2 Růst kvality a modernizace 
veřejné správy a veřejných 
služeb 

6.4 Zefektivnit výkon veřejné 
správy a podpořit bezpečné 
poskytování elektronických služeb 
občanům 

1.2.3 Podpora budování a 
obnovy sportovní infrastruktury 
a dětských hřišť 

5.4 Zajištění dostatečné občanské 
vybavenosti 

1.3 Zvýšení dostupnosti 
a kvality vzdělávání 

1.3.1 Zabezpečení kvalitního a 
dostupného vzdělávání 

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu 
služeb a předcházení vzniku a 
prohlubování sociálního vyloučení 

1.3.2 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na 
kulturní dědictví, péči o památky a 
místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a 
existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

1.3.3 Podpora výchovy a trávení 
volného času dětí a mládeže 

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu 
služeb a předcházení vzniku a 
prohlubování sociálního vyloučení 

1.4 Rozvinutý cestovní 
ruch na území MAS 

1.4.1 Rozvoj ubytovacích a 
stravovacích služeb všech 
úrovní na území MAS 

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu 
služeb a předcházení vzniku a 
prohlubování sociálního vyloučení 
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1.4.2 Budování cyklostezek, 
turistických, lesních a naučných 
stezek a podobných atraktivit 
na území MAS 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich 
potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce  

1.4.3 Podpora rozvoje 
doprovodné infrastruktury pro 
cestovní ruch 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich 
potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce 

1.4.4 Podpora agroturistiky na 
území MAS 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro 
diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich 
venkovského zázemí a využití jejich 
potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce 

1.5 Moderně vybavené 
JSDH na území MAS 

1.5.1 Infrastruktura pro JSDH 
Opatření nenaplňuje žádný SC SRR 
ČR 21+  

1.6 Kvalitní sociální 
služby na území MAS 

1.6.1 Infrastruktura pro sociální 
služby 

2.3 Zajištění dostatečného rozsahu 
služeb a předcházení vzniku a 
prohlubování sociálního vyloučení 

1.6.2 Podpora sociálních služeb 
2.3 Zajištění dostatečného rozsahu 
služeb a předcházení vzniku a 
prohlubování sociálního vyloučení 

1.7 Rozvinutá a kvalitní 
technická infrastruktura 

na území MAS 

1.7.1 Obnova a výstavba 
technické infrastruktury 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR 
ČR 21+  

1.8 Příjemný vzhled 
obcí na území MAS 

1.8.1 Péče o veřejná 
prostranství a zeleň v obcích 

3.4 Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání 
krajiny a zamezit její degradaci 

1.8.2 Obnova kulturních a 
sakrálních památek na území 
MAS včetně památkových zón a 
rezervací 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich 
venkovském zázemí s důrazem na 
kulturní dědictví, péči o památky a 
místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a 
existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 
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1.9 Podpora a rozvoj 
podnikání 

1.9.1 Podpora malého a 
středního podnikání 

5.1 Zvýšení diverzifikace 
ekonomických činností a podpora 
tvorby lokálních pracovních míst 

1.9.2 Podpora regionálních 
producentů 

5.1 Zvýšení diverzifikace 
ekonomických činností a podpora 
tvorby lokálních pracovních míst 

1.9.3 Investice do zemědělských 
podniků v rostlinné i živočišné 
výrobě 

3.4 Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání 
krajiny a zamezit její degradaci 

 

 

3.3 Popis integrovaných rysů strategie  
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Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD LAG Podralsko 21+ 

Název Opatření 
Strategického rámce 
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1.1.1 Zvyšování 
bezpečnosti pro pěší 

X 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

1.1.2 Řešení dopravní 
infrastruktury 

3 X 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

1.2.1 Obnova a výstavba 
kulturních zařízení a 
veřejných budov 

0 0 X 2 0 2 3 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
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1.2.2 Růst kvality a 
modernizace veřejné 
správy veřejných služeb 

0 0 2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Podpora budování a 
obnovy sportovní 
infrastruktury a dětských 
hřišť 

0 0 0 0 X 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

1.3.1 Zabezpečení 
kvalitního a dostupného 
vzdělávání 

0 0 2 0 0 X 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní 
učení 

0 0 3 0 0 3 X 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 Podpora výchovy a 
trávení volného času dětí 
a mládeže 

0 0 3 0 3 2 3 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1.4.1 Rozvoj ubytovacích 
a stravovacích služeb 
všech úrovní na území 
MAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

1.4.2 Budování 
cyklostezek, turistických, 
lesních a naučných stezek 
a podobných atraktivit na 
území MAS 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 X 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

1.4.3 Podpora rozvoje 
doprovodné 
infrastruktury pro 
cestovní ruch 

1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 X 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
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1.4.4 Podpora 
agroturistiky na území 
MAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 X 0 0 0 0 0 0 3 2 2 

1.5.1 Infrastruktura pro 
JSDH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0 0 

1.6.1 Infrastruktura pro 
sociální služby 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 3 0 0 0 0 0 0 

1.6.2 Podpora sociálních 
služeb 

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 X 0 0 0 0 0 0 

1.7.1 Obnova a výstavba 
technické infrastruktury 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 

1.8.1 Péče o veřejná 
prostranství a zeleň v 
obcích 

2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 2 0 0 0 

1.8.2 Obnova kulturních a 
sakrálních památek na 
území MAS včetně 
památkových zón a 
rezervací 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 X 0 0 0 

1.9.1 Podpora malého a 
středního podnikání 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 X 3 3 

1.9.2 Podpora 
regionálních producentů 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 X 2 

1.9.3 Investice do 
zemědělských podniků v 
rostlinné i živočišné 
výrobě 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 X 

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 
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Opatření 1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro pěší a opatření 1.1.2 Řešení dopravní infrastruktury spolu 
úzce souvisí. Výstavba chodníků, přechodů pro chodce spadá také do dopravní infrastruktury. Při 
řešení projektů opravy místních komunikací může být jakou součást řešena i bezpečnost pro pěší. 

Opatření 1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro pěší a opatření 1.4.2 Budování cyklostezek, turistických, 
lesních a naučných stezek a podobných atraktivit na území MAS spolu úzce souvisí. Při výstavbě 
turistických a dalších stezek vznikají nové možnosti využívání cest, které nemusí být použity pouze 
pro turistický záměr, ale i jako možnost bezpečnějšího dopravního přesunu. 

Opatření 1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro pěší a opatření 1.4.3 Podpora rozvoje doprovodné 
infrastruktury pro cestovní ruch spolu částečně souvisí. Při výstavbě takto zaměřené infrastruktury 
vznikají nové možnosti zastavení, informační značení, díky kterým lze při cestování vybírat jiné, 
bezpečnější trasy. 

Opatření 1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro pěší a opatření 1.7.1 Obnova a výstavba technické 
infrastruktury spolu souvisí. Při řešení chodníků je často zároveň řešena i technická infrastruktura, 
např. doprovodné osvětlení. 

Opatření 1.1.1 Zvyšování bezpečnosti pro pěší a opatření 1.8.1 Péče o veřejná prostranství a zeleň 
spolu souvisí. Při řešení náměstí, návsí je většinou řešena i otázka pěší dopravy a její bezpečnosti. 

Opatření 1.1.2 Řešení dopravní infrastruktury a opatření 1.4.2 Budování cyklostezek, turistických, 
lesních a naučných stezek a podobných aktivit na území spolu úzce souvisí. V obou těchto opatřeních 
lze budovat cyklostezky. U řešení dopravní infrastruktury je záměr ulehčit dopravu do škol, 
zaměstnání a zvýšit bezpečnost. U druhého opatření je záměr zvýšit turistickou atraktivitu území.  

Opatření 1.1.2 Řešení dopravní infrastruktury a opatření 1.4.3 Podpora rozvoje doprovodné 
infrastruktury pro cestovní ruch spolu částečně souvisí. U doprovodné infrastruktury může být 
součástí řešení příjezdová komunikace, doprava v klidu, informační značení… 

Opatření 1.1.2 Řešení dopravní infrastruktury a opatření 1.7.1 Obnova a výstavba technické 
infrastruktury spolu souvisí. Při kompletních rekonstrukcích komunikací mohou být rekonstruovány 
některé z částí technické infrastruktury (např. vodovody, kanalizace…). 

Opatření 1.1.2 Řešení dopravní infrastruktury a opatření 1.8.1 Péče o veřejná prostranství a zeleň 
v obcích. Při řešení koncepčnosti náměstí a návsí jsou zároveň řešeny místní komunikace, doprava 
v klidu. 

Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.2.2 Růst kvality a 
modernizace veřejné správy veřejných služeb spolu souvisí. Jedná se o opatření zaměřené na veřejné 
budovy, při obnově veřejných budov lze připravovat zázemí pro technické požadavky u modernizace 
veřejné správy. 

Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.3.1 Zabezpečení kvalitního 
a dostupného vzdělávání spolu souvisí. Základní, mateřské i malotřídní školy sídlí nebo mají část 
zázemí ve veřejných budovách, kterých se tato opatření mohou týkat. 

Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.3.2 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení spolu úzce souvisí. Školská zařízení 
spadají do veřejných budov. 

Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.3.3 Podpora výchovy a 
trávení volného času dětí a mládeže spolu úzce souvisí. Volnočasové aktivity bývají také realizovány 
ve veřejných budovách, kulturních domech, sokolovnách apod… 

Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.6.1 Infrastruktura pro 
sociální služby spolu úzce souvisí. Sociální služby bývají umístěny rovněž ve veřejných budovách. 
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Opatření 1.2.1 Obnova kulturních zařízení a veřejných budov a opatření 1.6.2 Podpora sociální služeb 
spolu souvisí. Sociální služby sídlí nebo probíhají ve veřejných budovách. 

Opatření 1.2.3 Podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury a dětských hřišť a opatření 1.3.3 
Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže spolu úzce souvisí. Sportovní infrastruktura a 
dětské hřiště jsou vhodná pro aktivní trávení volného času. 

Opatření 1.2.3 Podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury a dětských hřišť a opatření 1.4.3 
Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch spolu souvisí.  Dětská hřiště a sportovní 
infrastruktura bývají součástí doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch nebo jsou návštěvníky – 
sportovci a rodinami s dětmi vyhledávány. 

Opatření 1.2.3 Podpora budování a obnovy sportovní infrastruktury a dětských hřišť a opatření 1.8.2 
Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích spolu souvisí. Součástí parků a dalších veřejných 
prostranství mohou být zejména dětské hřiště nebo alespoň herní prvky. 

Opatření 1.3.1 Zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání a opatření 1.3.2 Zvýšení kvality 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení spolu úzce souvisí. Obě tato opatření se 
týkají vzdělávání v mateřských a základních školách, moderněji vybavenými učebnami lze zabezpečit 
vyšší kvalitu vzdělávacího procesu. 

Opatření 1.3.1 Zabezpečení kvalitního a dostupného vzdělávání a opatření 1.3.3 Podpora výchovy a 
trávení volného času dětí a mládeže spolu souvisí. Opatření 1.3.1 má dosah až do zájmových a 
volnočasových aktivit a také školních klubů, družin apod… 

Opatření 1.3.2 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a 
opatření 1.3.3 Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže spolu úzce souvisí. Kvalitní 
infrastrukturu ve školách mohou dále využívat volnočasové školní kluby, zájmové kroužky apod. 

Opatření 1.3.3 Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže a opatření 1.6.2 Podpora 
sociálních služeb spolu částečně souvisí. Programy na trávení volného času mohou být zacíleny na 
děti ze sociálně vyloučených lokalit nebo handicapované děti. 

Opatření 1.4.1 Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS a opatření 1.4.3 
Podpora doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch spolu souvisí. Při rozvoji ubytovacích a 
stravovacích služeb je vhodné řešit i doprovodnou infrastrukturu – značení, herní prvky, lavičky, 
odpadkové koše apod… 

Opatření 1.4.1 Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS a opatření 1.4.4 
Podpora agroturistiky na území MAS spolu úzce souvisí. Součástí agroturistiky je pobyt návštěvníků 
s ubytováním a stravováním. 

Opatření 1.4.1 Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS a opatření 1.9.1 
Podpora podnikání spolu úzce souvisí. Provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb jsou 
podnikatelé. 

Opatření 1.4.1 Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS a opatření 1.9.2 
Podpora regionálních producentů spolu souvisí. Někteří z regionálních producentů se zabývají 
výrobou potravin nebo poskytují stravovací služby. 

Opatření 1.4.2 Budování cyklostezek, turistických, lesních a naučných stezek a podobných atraktivit 
na území MAS a opatření 1.4.3 Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch spolu 
souvisí. Podél těchto tras může být řešena výstavba doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. 

Opatření 1.4.2 Budování cyklostezek, turistických, lesních a naučných stezek a podobných atraktivit 
na území MAS a opatření 1.8.1 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích spolu částečně souvisí. 
Podél těchto tras je zeleň, o kterou je potřeba pečovat, aby zůstala zachována atraktivita území. 
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Opatření 1.4.2 Budování cyklostezek, turistických, lesních a naučných stezek a podobných atraktivit 
na území MAS a opatření 1.8.2 Obnova kulturních a sakrálních památek na území MAS včetně 
památkových zón a rezervací spolu souvisí. Obě opatření souvisí s vybaveností obcí a cestovním 
ruchem. Různá forma stezek může vést podél památek nebo přímo k některým z nich. 

Opatření 1.4.3 Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a opatření 1.4.4 
Podpora agroturistiky na území MAS spolu souvisí. Obě tato opatření se týkají cestovního ruchu, 
značení nebo odpočinková místa jsou vhodná i v blízkosti objektů, zaměřených na agroturistiku. 

Opatření 1.4.3 Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a opatření 1.9.1 
Podpora podnikání spolu úzce souvisí. Rozvoj cestovního ruchu s sebou přináší také rozvoj 
podnikatelských aktivit. 

Opatření 1.4.4 Podpora agroturistiky na území MAS a opatření 1.9.1 Podpora podnikání spolu úzce 
souvisí. Agroturistiku nabízejí podnikatelé – zemědělci. 

Opatření 1.4.4 Podpora agroturistiky na území MAS a opatření 1.9.2 Podpora regionálních 
producentů spolu souvisí. Agroturistika může zvyšovat poptávku po regionálních produktech, tím, že 
je zaměřena na poznání regionu, zejména venkova, tradice apod… 

Opatření 1.4.4 Podpora agroturistiky na území MAS a opatření 1.9.3 Investice do zemědělských 
podniků v rostlinné i živočišné výrobě spolu souvisí. Smyslem agroturistiky je poznání života 
zemědělců a venkova, blízký kontakt se zvířaty (např. jízda na koni), zemědělskými plodinami, 
zlepšení vztahu k půdě, mnohdy i dobrovolná pomoc v zemědělství. 

Opatření 1.5.1 Infrastruktura pro JSDH a opatření 1.7.1 Obnova a výstavba technické infrastruktury 
spolu částečně souvisí. Pro hasičské sbory (dobrovolné i profesionální) je potřebná kvalitní technická 
infrastruktura. 

Opatření 1.6.1 Infrastruktura pro sociální služby a opatření 1.6.2 Podpora sociálních služeb spolu úzce 
souvisí. Sociální služby jsou poskytovány v budovách k tomuto určených, při realizaci projektů je častá 
vazba např. mezi IROP (vybudování infrastruktury) a OP Z (poskytovanými službami). 

Opatření 1.8.1 Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích a opatření 1.8.2 Obnova kulturních a 
sakrálních památek na území MAS včetně památkových zón a rezervací spolu souvisí. Sakrální 
památky se nachází na veřejném prostranství a součástí jejich obnovy je většinou i jejich okolí. 

Opatření 1.9.1 Podpora malého a středního podnikání a opatření 1.9.2 Podpora regionálních 
producentů spolu úzce souvisí. Regionální producenti jsou většinou drobní podnikatelé. 

Opatření 1.9.1 Podpora malého a středního podnikání a opatření 1.9.3 Investice do zemědělských 
podniků v rostlinné i živočišné výrobě spolu úzce souvisí. Zemědělci jsou také podnikatelé. 

Opatření 1.9.2 Podpora regionálních producentů a opatření 1.9.3 Investice do zemědělských podniků 
v rostlinné i živočišné výrobě spolu souvisí. Někteří z regionálních producentů se mohou věnovat 
oblasti zemědělství.  
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustanoveny tzv. povinné 
orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách LAG Podralsko z.s.. 

Místní akční skupina LAG Podralsko, z. s. je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník. Sdružuje fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm či sídlem v oblasti 
působnosti spolku. 

Hlavní činností spolku je komunitně vedený místní rozvoj, který je uskutečňován na základě SCLLD a 
je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních 
souvislostech, vytváření sítí a spolupráci v území. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Stanovách MAS 
(https://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/zrizovaci-dokumenty). Způsoby jednání jednotlivých 
povinných orgánů MAS jsou také dostupné ve stanovách. 

Povinné orgány MAS: 

 Valná hromada – nejvyšší orgán MAS 

 Představenstvo – rozhodovací orgán MAS 

 Výběrová komise – výběrový orgán MAS 

 Revizní komise – kontrolní orgán MAS 
 

  

Výběrová komise – 
výběrový orgán 

MAS 

Revizní komise – 
kontrolní orgán 

MAS 

Představenstvo – 
rozhodovací orgán 

MAS 

Valná hromada – nejvyšší orgán MAS 

Manažer MAS, vedoucí 
zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD 

Kancelář MAS 

Obrázek 3 Organizační struktura LAG Podralsko z.s. 

https://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/zrizovaci-dokumenty
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4.2 Popis animačních aktivit  

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci komunitně vedeného místního rozvoje mimo 
administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o šíření informací ohledně 
dotačních možností v území (zejména ve vztahu k naplňování Akčního plánu SCLLD) a 
konzultace/pomoc/informační podpora při tvorbě projektových záměrů (zejména ve vztahu  
k naplňování Akčního plánu SCLLD). 
V obecné rovině budou animační aktivity zahrnovat tyto činnosti: 

 tvorbu a distribuci propagačních a informační materiálů a předmětů k propagaci (a realizaci) 
strategie a MAS ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova 

 pořádání seminářů, konferencí, workshopů, besed, výstav apod. související s relevantními 
operačními programy a Programem rozvoje venkova 

 poskytování konzultací, informačních schůzek apod. 

Animační aktivity budou zajišťovat následující funkce: 

 propagace SCLLD 
 Informování žadatelů o způsobu výběru projektů 
 Výměna informací mezi zúčastněnými stranami, koordinace aktivit místních aktérů 

směřujících k naplňování SCLLD 
 Podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů.  

Plnění těchto funkcí bude zajišťováno různými animačními aktivitami, přičemž jedna animační aktivita 
může naplňovat více funkcí. Část animačních aktivit bude mít přímou časovou návaznost na 
vyhlašování výzev např. informování žadatelů o způsobu výběru projektů. Velká část aktivit bude 
probíhat nezávisle na harmonogramu výzev např. propagace SCLLD. 
 
Mezi základní animační aktivity patří následující (jejichž četnost a rozsah bude vycházet z aktuálních 
potřeb): 

 propagační a informační akce pro širokou veřejnost 

 zpravodaj MAS 

 webové a facebookové stránky MAS 

 propagační a informační materiály a předměty 

 semináře pro žadatele a příjemce k výzvám 

 články v místních zpravodajích nebo periodikách 

 zasedání odborných pracovních skupin 

 účast na setkáních místních aktérů a na jednání svazků obcí 

 workshopy, besedy, semináře apod. 

 konference, exkurze a studijní cesty k osvojování příkladů dobré praxe, výměny zkušeností, 
prezentace podpořených projektů apod. 

 Individuální konzultace a informační schůzky  

Dostatečná propagace činnosti MAS bude zajištěna průběžnou aktualizací webových a 
facebookových stránek MAS, vydáváním zpravodaje, primárně v elektronické podobě a v omezeném 
rozsahu i v tištěné podobě. Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách MAS, distribuován členům na 
valných hromadách MAS a bude k dispozici při dalších animačních aktivitách, např. při jednání svazků 
obcí.  
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4.3  Popis monitoringu a evaluace strategie  

LAG Podralsko z.s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 
2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, 
odboru regionální politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

 

Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD  

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota 

31. 12. 2020 

Cílová hodnota  

31. 12. 2027 

Příznivé 
podmínky pro 
život 
stávajících a 
nových 
obyvatel 

Počet obyvatel území 
MAS  

 

Počet osob 72 334 74 300 

Počet podpořených 
obcí 

Počet obcí 0  15 

Počet podpořených 
NNO 

Počet NNO 0 10 

Počet podpořených 
podnikatelských 
subjektů 

Počet PO/OSVČ 0 8 

Počet podpořených 
zemědělských 
subjektů 

Počet PO/OSVČ 0 8 
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, 
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování 
standardů MAS.  

 

 

V Zahrádkách dne 8. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………………. 

       Statutární zástupce LAG Podralsko z.s. 

       Ing. Tomáš Rychtařík 

zástupce PO Pionýr, z. s. - pionýrská skupina 
Výři  

předseda  

                                                                        LAG Podralsko z. s.   

                                                                       471 01 Zahrádky 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


