
Komunitní projednávání vzniku SCLLD LAG Podralsko 

 

 

Práce na strategii LAG Podralsko na programové období 2014 – 2020 byla zahájena již na podzim 

roku 2011, kdy probíhala první jednání o zahájení prací na strategii, v této době ještě na 

programovém výboru a valných hromadách při pravidelných zasedáních LAG Podralsko.  

V této době vznikají první návrhy dotazníkových šetření za účelem zjištění dat ke zpracování 

analytické a návrhové části strategie. 

V r. 2012 zahajují svou činnost při tvorbě podkladů ke zpracování strategie rovněž pracovní skupiny, 

které dlouhodobě působí při práci místní akční skupiny. Jedná se o 4 pracovní skupiny:  

Pracovní skupina pro zemědělství a životní prostředí 

Pracovní skupina pro cestovní ruch 

Pracovní skupina pro oblast kultury, sportu, spolkového života 

Pracovní skupina pro mimoškolní práci s dětmi a mládeží 

Současně působí v území tzv. motivující starostové – předsedové svazků obcí Máchův kraj, 

Mikroregion Podralsko a Svazek obcí Peklo. Na pravidelných jednáních těchto svazků je pravidelným 

bodem programu stav zpracování strategie LAG Podralsko a získávání podnětů z území. 

 

Časový harmonogram jednotlivých kroků projednávání SCLLD LAG Podralsko: 

Dotazníková šetření v území: 

1) Dotazníkové šetření - Potřeby území, průběh šetření červen – listopad 2012 



2) Dotazníkové šetření – Současný stav obcí na území LAG Podralsko, průběh šetření květen – 

srpen 2013, doplnění listopad – prosinec 2013 

3) Dotazníkové šetření – doplnění  - současný stav, rozvojové dokumenty obcí, průběh duben – 

květen 2014 (obce, které neodevzdaly první šetření + doplnění údajů a programové 

rozvojové dokumenty obcí) 

4) Dotazníkové šetření – Potřeby území v návaznosti na již známé OP a programové rámce, 

které budou moci být realizovány metodou LEADER, průběh srpen – září 2015 

Dílčí zpracované výsledky dotazníkových šetření i jednotlivé obdržené dotazníky a další 

informace jsou přílohou tohoto dokumentu (soubor setreni_stav obci, setreni_potreby uzemi.) 

Projektové záměry z území dle postupného zpracování a doplňování v souborech 

Projektove_zamery – 1., 2. a 3. verze a zamery_doplneni.  

Vlastní projednávání SCLLD: 

5) Jednání pracovních skupin v období 2012 – 2015 

6) Jednání svazků obcí  

7) Jednání valné hromady LAG Podralsko 

8) Komunitní projednávání, osobní konzultace s aktéry v území z řad podnikatelů, zemědělců, 

NNO, škol i obcí 

 Ad 6), 7) a 8) Doloženy zápisy z jednání, prezenční listiny a souhrnný materiál osobní 

konzultace,  fotodokumentace 

9) Výzva – regionální televize MITEL 

 Doložena Výzva MITEL 

10) Zapojení žáků základních a středních škol (fotodokumentace) 

Nejvýznamnější jednání: 

Termín 
jednání 

Aktéři Stěžejní téma jednání Místo 
setkání 

19.6.2012 Svazek obcí Peklo Aktuální programové dokumenty obcí, příprava  
a projednání dotazníkového šetření 

Horní 
Libchava 

26.7.2012 Mikroregion Podralsko Aktuální programové dokumenty obcí, 
projednání dotazníkového šetření 

Osečná 

27.9.2012 Mikroregion Podralsko Potřeby území Rokytá 

25.10.2012 Svazek obcí Peklo Potřeby území Zahrádky 

18.12.2012 Svazek obcí Máchův 
kraj 

Získaná data z dotazníkového šetření a 
programové rámce 

Doksy 

20.12.2012  Svazek obcí Peklo Získaná data z dotazníkového šetření a 
programové rámce 

Zahrádky 

13.12.2012 VH LAG Podralsko Stav přípravy strategie, projednání 
dotazníkového šetření, závěrů šetření, analýza 
území 

Hamr na 
Jezeře 

28.2.2013 Svazek obcí Peklo Soulad připravované SCLLD s rozvojovými 
dokumenty měst a obcí 

Stružnice 



4.4.2013 Mikroregion Podralsko Soulad připravované SCLLD s rozvojovými 
dokumenty měst a obcí 

Kuřívody 

25.4.2013 VH LAG Podralsko Soulad připravované SCLLD s rozvojovými 
dokumenty měst a obcí, územní působnost a její 
připravované rozšíření pro další plánovací 
období 

Hamr na 
Jezeře 

20.6.2013 Mikroregion Podralsko Analýza území Bezděz 

24.9.2013 Svazek obcí Máchův 
kraj 

Analýza území Doksy 

6.10.2013 Setkání s veřejností  Předání zkušeností MAS Turnovsko  Líšný 

7.10.2013 Pracovní skupina pro 
zemědělství a životní 
prostředí 

Sběr a příprava podkladů ke pro zpracování 
Strategie LAG Podralsko v oblasti zemědělství a 
životního prostředí 

Mimoň 

8. 11.2013 Setkání MAS 
Libereckého kraje 

Konzultace a koordinace sousedních strategií Svijany 

24.10.2013 Svazek obcí Peklo Analytické podklady od obcí, NNO a podnikatelů  
a jejich záměry na období 2014 – 2020 

Žandov 

31.10.2013 Pracovní skupina pro 
cestovní ruch 

Příprava podkladů pro zpracování strategie LAG 
Podralsko z oblasti cestovního ruchu – 
atraktivity území, kulturní a přírodní památky, 
ubytovací a stravovací zařízení, sportovní a 
kulturní vyžití 

Mimoň 

4.11.2013 Pracovní skupina pro 
oblast kultury, sportu, 
spolkového života  

Příprava, sběr a zpracování podkladů pro 
manažerku do strategie LAG Podralsko v oblasti 
kultury, sportu a spolkového života vč. ostatních 
potřebných služeb 

Mimoň 

27.11.2013 Pracovní skupina pro 
mimoškolní práce s 
dětmi a mládeží 

Sběr a příprava podkladů pro zpracování 
strategie LAG Podralsko v oblasti mimoškolní 
práce s dětmi a mládeží, průběžná činnost 

Mimoň 

17.12.2013 VH LAG Podralsko Stav přípravy SCLLD, shromážděných podkladů  
a připomínky k těmto materiálům 

Hamr na 
Jezeře 

27.3.2014 Svazek obcí Máchův 
kraj 

Konzultace vize, strategických cílů a priorit. 
Diskuze – infrastruktura, obč.vybavenost 

Doksy 

16.6.2014 Setkání starostů 
v rámci MoS 

Projednávání analytické části SCLLD Zahrádky 

16.6.2014 Svazek obcí Peklo Informace k přípravě SCLLD  

3.10.2014 Pracovní skupina pro 
cestovní ruch 

Sběr a třídění podkladů pracovní skupiny a 
zpracování podkladů v oblasti: 
Kulturně historický potencionál, Atraktivity pro 
cestovní ruch, Cykloturistika, Základní a 
doplňková infrastruktura 

Mimoň 

7.10.2014 Pracovní skupina pro 
zemědělství a životní 
prostředí 

Analýza podkladů pro zpracování Strategie LAG 
Podralsko v oblasti zemědělství a životního 
prostředí: kapitoly Životní prostředí vč. 
doporučení bodů SWOT analýzy oblasti životní 
prostředí: 
- Odpadové hospodářství  
- Ochrana ovzduší  
- Hydrogeologické podmínky  

Mimoň 



- Ochrana půdy 
- Energetika 
- Podpora ekologického hospodaření v krajině 

12.11.2014 Pracovní skupina pro 
oblast kultury, sportu, 
spolkového života 

Příprava a sběr podkladů ke Strategii MAS, 
zpracování dat v oblasti kultura, sport a 
spolkový život vč. ostatních služeb 
 
• Život v obcích, Spolky  
• Sociální a zdravotní  
• Vzdělávání a školství  
• Bezpečnost  
• Kultura a sport  
 

Mimoň 

24.11.2014 Pracovní skupina pro 
mimoškolní práce s 
dětmi a mládeží 

Vyhodnocení sběru dat pro Mimoškolní aktivity Mimoň 

2.12.2014 Valná hromada LAG 
Podralsko  

Informace o pracovní verzi SCLLD, specifických 
cílech a OP 

Hamr na 
Jezeře 

15.12.2014 Svazek obcí Peklo Informace o pracovní verzi SCLLD, specifických 
cílech a OP 

Zahrádky 

2.6.2015 Valná hromada LAG  Představení současného stavu SCLLD a 
operačních programů s návrhy jejich finanční 
alokace členské základně.  

Hamr na 
Jezeře 

4.9.2015  Svazek obcí 
Novoborsko 

Informace k přípravě SCLLD Sloup v 
Čechách 

9.9.2015 Svazek obcí Peklo  Představení současného stavu SCLLD a 
operačních programů s návrhy jejich finanční 
alokace členské základně.  

Zahrádky 

9.9.2015 Komunitní projednání 
Zahrádky 

Představení současného stavu SCLLD a 
operačních programů s návrhy jejich finanční 
alokace  

Zahrádky 

 

4. Dotazník pro obce:  Duben 2012 

 

V souvislosti s přípravou rozvojové strategie na následující programové období 2014 – 2020 si Vás 

dovolujeme požádat o spolupráci. 

Ze všech obcí na naší územní působnosti, od neziskových i příspěvkových organizací, škol, 

podnikatelských subjektů a občanů, kterým záleží na rozvoji obce, v níž žijí, bychom potřebovali získat 

podněty, co považují za důležité, aby se změnilo, opravilo, vybudovalo…ve vaší obci a jejím okolí. 

 

Na příští plánovací období bylo navrženo několik operačních programů, v jejichž rámci lze realizovat 

akce a aktivity – ať již „měkké“ (školení, semináře, vzdělávací aktivity), tak „tvrdé“ – obnovy, opravy, 

výstavba budov, infrastruktury apod. 

 

Předpokládaná a nejpravděpodobnější varianta navržených OP je následující: 

2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený ministerstvem 

průmyslu a obchodu 

3 Operační program Páteřní infrastruktura řízený ministerstvem dopravye 



4 Operační program Zaměstnanost a vzdělávání řízený ministerstvem práce a sociálních věcí 

5 Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj 

6 Operační program Technická pomoc řízený ministerstvem pro místní rozvoj 

7 Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství 

8 Operační program Rybářství řízený ministerstvem zemědělství 

Středočeského kraje 

V rámci těchto předpokládaných operačních programů potřebujeme znát potřeby Vašeho území  na 

příští plánovací období a rámcové předpokládané částky na realizaci vašich akcí. Jedná se o návrhy 

z vašeho území – v této fázi není potřebné schvalování zastupitelstvy obcí, schvalovat se bude až 

připravená strategie rozvoje území! 

 

Žádáme vás proto naléhavě o vyplnění následující tabulky (počet řádků můžete dle Vašich potřeb 

rozšířit). 

 

Upozorňujeme vás, že příprava strategie na toto další plánovací období, kterou v těchto dnech 

zahajujeme, bude velmi dlouhá a časově náročná s několika schvalovacími procesy (včetně např. 

stanoviska SEA). Co v této strategii nebude zahrnuto, na to nebudeme moci v celém příštím období 

do území LAG Podralsko získat finanční prostředky! 

 

Věnujte proto vyplnění tabulky a jejímu odeslání k našim rukám náležitou pozornost, pokud chcete 

být v příštím plánovacím období příjemci dotací prostřednictvím LAG Podralsko. 

 

Vaše návrhy i připomínky vítáme, informace, které nám zašlete, budou následně přehledně 

zpracovány a vám všem rozeslány k dalšímu kolu připomínkování a doplňování. 

 

Žádáme vás o odeslání tabulky a vašich případných dalších námětů nejpozději do 10.8.2012 na e-

mailovou adresu manager@lagpodralsko.com 

 

 

 

5. Zájmové skupiny – pracovní skupiny:  

5.1. Pracovní skupina pro zemědělství a životní prostředí 7.10.2013:  Sběr a příprava podkladů ke 

pro zpracování Strategie LAG Podralsko v oblasti zemědělství a životního prostředí – termín 

zpracování podkladů duben 2014: 

  ŽP: ochrana hospodářství, ovzduší, vod, půdy - výčet sběrových dvorů na území LAG Podralsko, 

třídících linek, zařízení pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (BRO), spaloven a zařízení 

pro energetické využití odpadů mimo území, provozované skládky odpadů, údolní nádrže a rybníky 

na území LAG Podralsko,  

účelová kategorizace půdy na území LAG Podralsko – zpracování podkladů na členění půdy v ha 

Plánovaná akce
Výstup akce (komunikace, 

chodník, budova apod.) 

Předpokládaný 

parametr akce (počet, 

km, plocha, kus…)

Předpokládaná 

výše nákladů v Kč Rok realizace



  5.2. Pracovní skupina pro cestovní ruch 31.10.2013: Příprava podkladů pro zpracování strategie 

LAG Podralsko z oblasti cestovního ruchu – atraktivity území, kulturní a přírodní památky, ubytovací a 

stravovací zařízení, sportovní a kulturní vyžití… - průběžně, termín zpracování podkladů – duben 2014 

  5.3. Pracovní skupina pro oblast kultury, sportu, spolkového života 4.11.2013:  Příprava, sběr a 

zpracování podkladů pro manažerku do strategie LAG Podralsko v oblasti kultury, sportu a 

spolkového života vč. ostatních potřebných služeb  – průběžný sběr podkladů od obcí a zpracování do 

května 2014. 

   5.4. Pracovní skupina pro mimoškolní práce s dětmi a mládeží 27.11.2013: Sběr a příprava 

podkladů pro zpracování strategie LAG Podralsko v oblasti mimoškolní práce s dětmi a mládeží, 

průběžná činnost – termín zpracování podkladů květen 2014 

   

  5.5. Pracovní skupina pro cestovní ruch 3.10.2014:  Výstupy činnosti pracovní skupiny: Sběr a 

třídění podkladů pracovní skupiny a zpracování podkladů v oblasti: 

Kulturně historický potencionál členit na: 

Národní kulturní památky, Městské památkové zóny, Vesnické památkové zóny a rezervace, 

Krajinnou památkovou zónu, Významné hrady a zámky, Významné zříceniny hradů, Muzea 

Atraktivity pro cestovní ruch popsat na: Dominantní rekreační oblasti, celoroční využití, potencionál 

venkovského prostředí 

Cykloturistika: Cyklotrasy a cyklostezky na území -  specifikace stávajících tras v území 

Základní a doplňková infrastruktura: výčet hromadných ubytovacích zařízení, porovnání návštěvnosti 

v HUZ na území LAG Podralsko 2012 a 2013 

  5.6. Pracovní skupina pro zemědělství a životní prostředí 7.10.2014:  Analýza podkladů pro 

zpracování Strategie LAG Podralsko v oblasti zemědělství a životního prostředí: kapitoly Životní 

prostředí vč. doporučení bodů SWOT analýzy oblasti životní prostředí: 

- Odpadové hospodářství - Výkupny odpadů, Černé skládky odpadu, Produkce odpadů,   

  Biologicky rozložitelný komunální odpad, Nakládání s odpady celkově, Nakládání s   

  komunálními odpady (dále jen KO) a se směsným komunálním odpadem (dále jen SKO),  

  Nakládání se separovaným sběrem  

- Ochrana ovzduší  

- Hydrogeologické podmínky - Chráněná oblast přirozené akumulace vod, Ochranná pásma  

  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, Ochranná pásma vodních  

  zdrojů, Vodní toky, Údolní nádrže  

- Ochrana půdy 

- Energetika 

- Podpora ekologického hospodaření v krajině 

 

  5.7. Pracovní skupina pro oblast kultury, sportu, spolkového života 12.11.2014: Příprava a sběr 

podkladů ke Strategii MAS, zpracování dat v oblasti kultura, sport a spolkový život vč. ostatních 

služeb 



• Život v obcích, Spolky – výčet typů spolků zastoupených v obcích 

• Sociální a zdravotní služby - Domovy pro seniory, DPS, LDN, terénní sociální služby  

            a Dětské domovy na území LAG Podralsko, zdravotní střediska  

• Vzdělávání a školství – výčet mateřských, základních a středních škol vč. gymnázií na  

            území LAG Podralsko, mimoškolní aktivity a další vzdělávání 

• Bezpečnost – sběr dat k položce v rozpočtu obcí, členění na: 

            - Státní správu v oblasti hospodářských opatření 

            - Bezpečnost a veřejný pořádek - Trestné činy dle obvodních oddělení Policie ČR v   

               působnosti LAG Podralsko 

            - Požární ochranu 

            - Ochranu obyvatelstva  

            - Krizové řízení  

• Kultura a sport - Celkový výčet kulturních a sportovních zařízení na území LAG      

            Podralsko, Vybavenost obcí z hlediska sportovního zázemí 

Popis území v rámci potřeb a doprovodných činností v oblasti: cestovní ruch, kulturně-historický 

potenciál, cykloturistika jako významný prvek atraktivity území, základní a doplňková infrastruktura, 

charakteristika cílové skupiny návštěvníků,  

Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch 

Budování cyklostezek, turistických a naučných stezek, hipostezek a podobných atraktivit  

Rozvoj ubytovacích služeb 

Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti CR 

Využití atraktivit území k rozvoji nových produktů CR 

 

  5.8. Pracovní skupina pro mimoškolní práce s dětmi a mládeží 24.11.2014:  Vyhodnocení sběru dat 

pro Mimoškolní aktivity – k zpracování do strategie LAG Podralsko 

Mimoškolní aktivity jsou nabízeny jednotlivými školami či dalšími organizacemi, zejména 

neziskovými, zaměřujícími se převážně na práci s dětmi a mládeží (Skaut, Výři, vodáci ad.). Ty působí 

na území převážně větších měst a mají široké členské základny. Jejich aktivity jsou často financovány i 

za podpory prostředků získaných činností LAG Podralsko. 

 

 



6. Další aktivity komunitního plánování – jednání a informace na DSO  

Pí Strnadová a p. Šolc požádali všechny přítomné na jednání svazků obcí o spolupráci při tvorbě 

integrované strategie rozvoje území LAG Podralsko.  Žádali o zaslání aktuálních programových 

dokumentů obcí a odpověď na dotazníkové šetření, které bude probíhat v následujících měsících, 

analýza území, potřeby území… 

  6.1. Jednání Svazku obcí Peklo 19.6.2012 – Horní Libchava 

 

6.2. Mikroregion Podralsko 26.7.2012 – Osečná 

 

                                      

  6.3. Mikroregion Podralsko 27.9.2012 – Rokytá 

 

 



  6.4. Jednání Svazku obcí Peklo 25.10.2012 od 9.00 hodin v Zahrádkách: Členům svazku byla 

opětovně zdůrazněna potřeba přípravy integrované strategie rozvoje území LAG Podralsko kvůli 

zařazení jejich potřeb do předpokládaných OP v období 2014 – 2020. Následně proběhla diskuze 

k potřebám obcí a připravovaným OP a možnostem pro obce, NNO i podnikatele. 

 

 

6.5. Svazek obcí Máchův kraj 18.12.2012 – Doksy  

Bod 5 programu: Informace o přípravě  ISRÚ: 

Příprava ISRÚ je důležitým krokem k získání finanční alokace z více OP. Programové rámce byly 

schváleny 28.11.2012. V současné době v LAG Podralsko probíhá třídění dat získaných z území a jejich 

zařazení do jednotlivých operačních rámců. Poté budou všichni partneři vyzvání k jejich případnému 

doplnění. Seznámení s dosavadními výsledky dotazníkového šetření. 

  6.6. Jednání Svazku obcí Peklo 20. 12. 2012 od 9.00 hodin v Zahrádkách: Příprava ISRÚ 

(integrované rozvojové strategie území) je důležitým krokem k možnému získání finanční alokace z 

více OP. Programové rámce byly schváleny 28.11.2012. V současné době probíhá v LAG Podralsko 

třídění získaných dat z našeho území působnosti a jejich zařazení do jednotlivých programových 

rámců. Poté budou všichni naši partneři opětovně osloveni k případnému doplnění těchto dat. 

Seznámení s dosavadními výsledky dotazníkového šetření. 

 



  6.7. Jednání Svazku obcí Peklo 28.2.2013 – Stružnice – diskuze k potřebám území, analýza území 

 

 

  6.8. Mikroregion Podralsko 4.4.2013 – Kuřívody – diskuze k potřebám území, analýza území 

 

  6.9. Mikroregion Podralsko 20.6.2013 – Bezděz – diskuze k potřebám území a přípravě strategie 



 

  6.10. Svazek obcí Máchův kraj 24.9.2013 – Doksy 

Informace LAG Podralsko o přípravě plánovacího období 2014 – 2020 – viz jednání Svazku obcí Peklo 

24.10.2013 (shodné informace), analýza území. 

  6.11. Jednání Svazku obcí Peklo 24.10.2013 – Žandov 

Bod 5) Informace LAG Podralsko o přípravě plánovacího období 2014 – 2020 

Stěžejní je příprava ISÚ, v současné době máme sesbírány analytické podklady z našeho 

území a podklady od obcí, NNO, podnikatelů s jejich záměry na období 2014 – 2020. 

Připravujeme se k přijetí tzv. minimálních standardů k fungování kanceláře, které budou 

nezbytně nutné společně s ISÚ k možnosti být uznanou MAS v příštím období. 

LAG Podralsko realizovala v letech 2008 – 2013 projekty za celkovou částku 68 milionů Kč, 

z toho za téměř 8 milionů Kč (od r. 2010, kdy je Svazek obcí Peklo na území LAG Podralsko) 

byly realizovány projekty na území Svazku obcí Peklo. 

 

 6.12. Svazek obcí Máchův kraj  27.3.2014 – Doksy 

Seznámení s přípravou analytické části SCLLD – diskuze ke stavu obcí – infrastruktura, stav budov a 

veřejných prostranství 

 6.13. Svazek obcí Peklo 16.6.2014 – Zahrádky 

Informace LAG Podralsko k přípravě SCLLD – strategie komunitně vedeného 



místního rozvoje 

V současné době je zpracována analytická část SCLLD a připravuje se část strategická. 

Známy jsou již pracovní verze programů, jichž se SCLLD bude bezprostředně týkat i verze 

dalších OP, o které mohou žádat žadatelé mimo program LEADER. 

Na plánovací období 2014 – 2020 jsou připraveny pracovní verze těchto OP: 

Integrovaný regionální operační program (IROP): zvýšení konkurenceschopnosti v území, 

zkvalitnění veřejných služeb v území, posílení institucionální kapacity veřejné správy. 

OP Doprava (OP D): infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, silniční 

infrastruktura na síti TEN-T, silniční infrastruktura mimo síť TEN-T. 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): rozvoj podnikání a podpora 

výzkumu, vývoje a inovací, rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve 

znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj 

inovací v energetice, rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora 

moderních a informačních technologií. 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV): posilování kapacit pro kvalitní veřejný 

výzkum, rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, 

rozvoj vysokých škol, rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

OP Zaměstnanost (OP ZAM): podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální 

začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná 

správa. 

OP Životní prostředí (OP ŽP): zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, 

zlepšování kvality ovzduší v sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

ochrana péče o přírodu a krajinu, energetické úspory. 

Program rozvoje venkova 2014-2020 (PRV): přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí 

obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a 

podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

OP rybářství: rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek 

sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí 

rybníků. 

Dalšími programy jsou OP Technická pomoc a OP přeshraniční spolupráce. 

   
 
6.14 . Svazek obcí Peklo 15.12.2014 
 

Informace LAG Podralsko 

a) Obsah: pracovní verze SCLLD LAG Podralsko: 

• Informace o LAG Podralsko z.s., historie působení, zkušenosti MAS s rozvojem 



území 

• Definice odpovědnosti za realizaci strategie a způsob komunitního projednávání 

SCLLD v území 

• Analytická část, zaměřená na vymezení a základní popis území, socioekonomickou 

analýzu – obyvatelstvo, technickou a dopravní infrastrukturu, životní prostředí, život 

v obcích, podnikání, výrobu, zaměstnanost, řízení obcí, informovanost a spolupráci 

mezi obcemi, cestovní ruch + dílčí SWOT analýzy 

• Celková SWOT analýza 

• Souhrnné analytické závěry a vyhodnocení rozvojového potenciálu území 

• Zmapování strategií v území 

• Návrhová část - cíle a jejich prioritizace, návrh konkrétních opatření 

• Integrované a inovativní prvky ve strategii 

Hlavní cíle: 

• Strategický cíl 1: 

Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel 

Specifický cíl 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura na území MAS 

Specifický cíl 1.2: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě 

Specifický cíl 1.3: Moderní řízení obcí s důrazem na zajištění bezpečnosti obyvatel a 

majetku 

Specifický cíl 1.4: Příjemný vzhled obcí na území MAS 

Specifický cíl 1.5: Příznivé a kvalitní životní prostředí 

• Strategický cíl 2: 

Rozvinutý cestovní ruch na území MAS 

Specifický cíl 2.1: 

Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch 

Specifický cíl 2.2: 

Nové produkty a služby cestovního ruchu 

• Strategický cíl 3: 

Pestrá podnikatelská základna podpořená vhodnými podmínkami pro rozvoj 

podnikání, dostatek pracovních míst 

Specifický cíl 3.1: 

Dostatek připravených ploch pro zájemce z řad podnikatelů 

Specifický cíl 3.2: 

Rozvoj zaměstnanosti 

b) OP, v nichž se počítá s využitím metody LEADER v plánovacím období 2014 – 2020: 

IROP: Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj 

Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Alokace: 304 mil. EUR 

Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí, vymezenou pro jednotlivé specifické cíle. 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 

sociálního podnikání 

Specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o 



zdraví 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 

přírodního dědictví (zatím jen národní kulturní památky, památky UNESCO a památkové 

rezervace) 

Mze: PRV - zemědělství, lesnictví, projekty spolupráce 

OPPI: Nástroje k zajištění komunitně vedeného místního rozvoje – předpoklad pomoc MAS 

mikropodnikům se zpracováním žádostí v souvislosti s SCLLD MAS. 

OP Zaměstnanost: prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (tato investiční 

priorita je určena pro realizaci projektů ze schválených SCLLD, alokace: 3 % z OP 

Zaměstnanost). 

OPŽP: MAS budou v OP ŽP 2014-2020 zapojeny v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 

4.2. Posílení biodiverzity. 

Pro zapojení MAS byly v rámci SC 4.2 určeny dva typy opatření: likvidace a omezování 

výskytu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) a 

výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče. Jedná se o plošně 

rozsáhlá opatření s potřebou komplexního přístupu v uceleném území, složitá na řešení 

vlastnických vztahů a vyžadující koordinaci zastřešujícího subjektu s místní znalostí. 

 
 

6.15. Svazek obcí Máchův kraj 16.6.2015 

Manažerka LAG Podralsko Strnadová představila současný stav SCLLD, návrhy a předpokládané 

alokace z OP pro programové období 2015 – 2020. Prezentace je k dispozici na webových stránkách 

LAG Podralsko. Zvlášť byla zdůrazněna potřeba doplnění projektových záměrů obcí, NNO a 

podnikatelů s ohledem na nutnost vypracovat co nejpřesněji finanční plán čerpání možné alokace  

a programové rámce pro jednotlivé OP.  



 
 

 

   6.16. Mikroregion Podralsko – Velký Valtinov  25.6.2015 

Za LAG Podralsko  představil současný stav SCLLD členům Mikroregionu Podralsko p. Šolc, informoval 

o návrhu a předpokládané alokaci z OP pro programové období 2015 – 2020. Prezentace je k 

dispozici na webových stránkách LAG Podralsko. Zvlášť byla zdůrazněna potřeba doplnění 

projektových záměrů obcí, NNO a podnikatelů s ohledem na nutnost vypracovat co nejpřesněji 

finanční plán čerpání možné alokace a programové rámce pro jednotlivé OP.  



 

   6.17. Svazek obcí Novoborsko  4.9.2015  

V rámci projednávání bodu 7.3. byli účastníci seznámeni jak s tvorbou MAP Novoborsko, tak 

s  informacemi o současném stavu Strategie rozvoje území LAG Podralsko. 

 

   6.18. Svazek obcí Peklo – Zahrádky 9.9.2015 

V bodě 4 Informace k připravované SCLLD, programovým rámcům a alokacím – LAG Podralsko  - 

Manažerka LAG Podralsko dr. Strnadová představila v prezentaci současný stav SCLLD, návrhy a 

předpokládané alokace z OP pro programové období 2015 – 2020. Prezentace je k dispozici na 

webových stránkách LAG Podralsko. Zvlášť byla zdůrazněna potřeba doplnění projektových záměrů 

obcí, NNO a podnikatelů s ohledem na nutnost vypracovat co nejpřesněji finanční plán čerpání 

možné alokace a programové rámce pro jednotlivé OP.  

 

 



 

7. Jednání nejvyššího orgánu LAG Podralsko: 

  7.1. Valná hromada LAG Podralsko o.s.  13.12.2012: 

Příprava plánovacího období 2014 – 2020 a tvorba ISRÚ 

Předpokládá se otevření následujících operačních programů: 

 Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) – MPO 

  Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR+ESF) – MŠMT 

 Životní prostředí (EFRR, FS) – MŽP 

 Zaměstnanost (ESF) – MPSV 

 Integrovaný regionální operační program (EFRR) – MMR 

 Program rozvoje venkova (EZFRV) – MZe 

 Rybářský fond (ERNF) – MZe 

Prostřednictvím MAS by měly být pokryty projekty do 5 mil. Kč. 

Dalším předpokladem čerpání prostředků bude průběžné splňování Minimálních standardů 

daných ministerstvem. Tyto se zpracovávají a známe pouze návrh předložený NS MAS ČR. 

 

 



  7.2. Valná hromada LAG Podralsko 25.4.2013 – Hamr na Jezeře  

 

   

  7.3. Valná hromada LAG Podralsko 17.12.2013 – Hamr na Jezeře 

Informace členské základny: Příprava plánovacího období 2014 – 2020 

Bod 6 / Probíhá příprava ISÚ, k analýzám budou využita i data, získaná prostřednictvím projektu 

Podpora meziobecní spolupráce, do něhož jsme se zapojili prostřednictvím našeho Svazku obcí Peklo. 

Podle informací z NS MAS bude ze strany MMR vyhlášena výzva s možností podat žádost o dotaci na 

přípravu ISÚ. 

 

 

7.4. Valná hromada LAG Podralsko Hamr na Jezeře 2.12.2014  



Bod 10/ Seznámení s přípravou SCLLD - Podání základních informací na období 2014+, informace o 

základních hodnotách k současnému datu v rozloze, počtu obyvatel, obcí v územní působnost, obcí 

z jiných krajů spadajících do územní působnosti LAG Podralsko. Seznámení s pracovní verzí SCLLD, 

s jednotlivými specifickými cíli a OP. 

 

   7.5 Valná hromada LAG Podralsko – Hamr na Jezeře 2.6.2015  

Bod 6 /  Představení SCLLD  a operačních programů administrovaných prostřednictvím MAS a výše 

alokace. 

Manažerka LAG Podralsko představila v prezentaci současný stav SCLLD, návrhy a předpokládané 

alokace z OP pro programové  období 2014-2020. Prezentace je k dispozici na webu LAG Podralsko.  

 

 
 

 



8. Další komunitní setkání 

  8.1. Setkání s veřejností 6.10.2013 – Líšný 

  8.2. Setkání MAS LK 8.11.2013 – Svijany 

 
 

  8.3. Komunitní setkání Zahrádky 16.6.2014  

 

8.4.  Komunitní setkání Zahrádky 9.9.2015 

 



 

8.5 Odborné workshopy 

 

9. Informace pro občany: 

http://www.mitel-tv.cz/article/vyzva-vsem-potencialnim-zadatelum-v-novem-programovem-
obdobi 
 
 

 

 

 

 

 

 



10. Zapojení žáků základních a středních škol 

 

Gymnázium Mimoň 

 

 

ZŠ Nový Bor 

 



 

ZŠ Bělá pod Bezdězem 

 

 

ZŠ Osečná 



 

ZŠ Kravaře 


