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1 ÚVOD A METODIKA 

Strategická část představuje klíčový výstup SCLLD MAS Krkonoše z hlediska charakteru a zaměření 
budoucích intervencí. Strategie je navržena jako obecný plán rozvoje zájmového území s ohledem na 
jeho potřeby, nikoli však zatím s ohledem na disponibilní finanční zdroje (ty jsou brány v potaz až 
v rámci implementační části při tvorbě strategických rámců). 

Výstupy strategické části zahrnují strategickou vizi a misi rozvoje regionu, identifikaci rozvojových 
problémů (ta je v souladu s požadavky metodiky zahrnuta již v analytické části), stanovení cílů, návrh 
prioritních os a opatření, průřezové vyhodnocení integrovanosti a inovativnosti celé strategie a návrh 
monitorovacích indikátorů. 

Před návrhem rozvojových priorit a opatření jsou formulovány cíle strategie, přičemž globálním cílům 
přísluší úroveň prioritní osy, zatímco specifické cíle se váží na opatření. Hierarchii cílů pak odpovídá 
také hierarchie indikátorů pro měření postupu naplňování jednotlivých cílů. Provázanost jednotlivých 
kroků a výstupů strategické části přibližuje následující schéma. Každý z kroků je pak podrobněji 
popsán v dalším textu. 

Obrázek 1: Členění strategické části Strategie CLLD MAS Krkonoše 
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STRATEGICKÁ VIZE A MISE (POSLÁNÍ) 

Strategická vize popisuje žádoucí dynamický stav regionu, ke kterému by se měl vývoj cílevědomou 
aktivitou subjektů působících v regionu přibližovat a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec 
celé strategické části. Vize je sice obecnou formulací žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být 
chápána jako nepotřebná formalita. Diskusí a správnou formulací vize je možné uvědomit si, kam by 
měl rozvoj regionu směřovat, a tedy i které aktivity mají být realizovány a co je třeba učinit v první 
řadě, aby šlo o proces logický a hospodárný. 

Mise (poslání) je stručným popisem motivů, proč je strategie zpracována, a principů, jimiž se budou 
jednotliví aktéři v území řídit. Zatímco vize se tedy zabývá objektem, tedy stavem řešeného území, 
mise definuje činnost subjektů v tomto území. 

IDENTIFIKACE ROZVOJOVÝCH PROBLÉMŮ 

Formulace problémů rozvoje regionu představuje v procesu tvorby komunitně vedené strategie 
významný mezník, neboť ukazuje, v jakých oblastech (tématech) se koncentrují problémy a na co 
tedy při plánování dalšího rozvoje zaměřit pozornost. Problém je možné definovat jako rozpor mezi 
žádoucím stavem (vyjádřeným rozvojovou vizí) a stavem současným (popsaným v analýze), jak 
ukazuje následující schéma. Problémem přitom nemusí být jen slabá stránka nebo vnější hrozba, ale 
také nevyužitá silná stránka či příležitost. Identifikace rozvojových problémů je s ohledem na 
požadavky metodického manuálu zařazena již v analytické části, byť v posloupnosti tvorby strategie 
následovala – jak je uvedeno výše – až po formulaci vize. 

Obrázek 2: Pozice problémové analýzy v rámci strategie 

 

 

Pro identifikaci problémů je zpracován hierarchický popis pracující se třemi úrovněmi: 

 problémové okruhy, 

 hlavní problémy, 

 dílčí problémy. 
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Jednotlivé hlavní problémy jsou popsány v jednotné struktuře, kdy každý z nich je vysvětlen výčtem 
příčin (dílčích problémů) a jejich obsahovou specifikací. To umožňuje nalézt mezi problémy příčinné 
vazby a souvislosti. Při formulaci problémů je třeba mít na paměti, že ne všechny mohou být řešeny 
intervencemi ze strany nositele strategie (MAS Krkonoše) prostřednictvím nástroje CLLD a jeho členů, 
a strategie tudíž na všechny identifikované problémy nereaguje jen vlastními aktivitami. Realizace 
strategie CLLD MAS Krkonoše je navíc ve své implementační části omezena pouze na ty aktivity, které 
jsou v období 2014–20 podpořitelné z některého z operačních programů v rámci nástroje CLLD. 
Jednotlivé problémy tak nemusí mít přímou odezvu ve strategické části (ještě více to platí o části 
implementační), resp. mohou na ně reagovat pouze nepřímé aktivity (iniciace jednání, definování 
pozice MAS Krkonoše, legislativní iniciativa, připomínkování nadřazených strategií a záměrů jiných 
subjektů působících v území, součinnost při tvorbě krajských a národních politik apod.). 

Identifikace problémů byla provedena na 3 diskusních fórech, která byla za tímto účelem v regionu 
uspořádána, s přihlédnutím k závěrům zpracovaných analýz. V této fázi se tedy již nejedná o 
„objektivní“ výčet problémů zjištěný na základě statistických dat, průzkumů apod., ale o komunitně 
zpracovaný výstup, který z problémů vybírá zejména ty, jež jsou místními aktéry vnímané jako 
zásadní a současně řešitelné z úrovně MAS (byť třeba ne prostřednictvím nástroje CLLD). 

STANOVENÍ CÍLŮ 

Formulace přiměřeně ambiciózních rozvojových cílů je prvním krokem po identifikaci hlavních a 
dílčích problémů. Dobře zvolené a naformulované cíle umožňují následně najít adekvátní řešení 
v podobě priorit a opatření. Pro potřeby Strategie CLLD MAS Krkonoše jsou navrženy cíle ve 
třístupňové hierarchii: 

 strategický cíl (odpovídající úrovni celé strategie) 
 specifické cíle (odpovídající úrovni problémových oblastí, resp. priorit), 
 dílčí cíle (odpovídající úrovni hlavních a dílčích problémů, resp. opatření a aktivit). 

Specifických cílů může být pro jedno opatření navrženo více s ohledem na šíři aktivit, které dané 
opatření naplňují. Monitoring plnění jednotlivých cílů je zajištěn prostřednictvím soustavy ukazatelů 
(indikátorů), které jsou uvedeny ve zvláštní kapitole. 

NÁVRH PRIORITNÍCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ 

Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich formulace 
je dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve třech úrovních: 

 prioritní oblasti (reagující na problémové okruhy, resp. naplňující globální cíle), 

 rozvojová opatření (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující specifické cíle), 

 rozvojové aktivity (reagující na dílčí problémy a naplňující rovněž specifické cíle). 

Rozvojové priority jsou zpravidla definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj 
regionu zvláště důležité. Strategický princip rozhodování předpokládá, že priority nemohou 
postihnout veškerou problematiku, témata a okruhy možných intervencí. Tento přístup souvisí také 
s žádoucí koncentrací finančních prostředků a lidských zdrojů na řešení vybraných problémů a témat 
oproti nežádoucí plošné distribuci finančních prostředků, která v konečném důsledku nemůže přinést 
žádoucí změny v žádné oblasti života v regionu. Každá prioritní oblast je popsána krátkým textem, 
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uvedením příslušného globálního cíle a výčtem opatření, která mají danou prioritu naplnit. Ke každé 
z definovaných priorit je formulováno několik opatření, která představují soubory konkrétních aktivit. 
Popis všech opatření je zpracován v jednotné struktuře, která obsahuje následující body: 

 název opatření, 

 cíl opatření (tj. specifický cíl), 

 aktivity naplňující opatření (jako nejnižší hierarchická úroveň návrhové části), 

 ukazatele pro monitoring plnění opatření. 

VYHODNOCENÍ INTEGROVANOSTI A INOVATIVNOSTI CELÉ STRATEGIE 

Ve zvláštní kapitole je přehledně shrnuto vyhodnocení strategie z hlediska její vnitřní provázanosti 
(integrace, tedy věcná, časová, územní či jiná provazba jednotlivých aktivit) a inovativnosti (tedy 
popis radikálních a přírůstkových inovací a zajištění jejich udržitelnosti). 

NÁVRH MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ 

Návrh monitorovacích ukazatelů (indikátorů) je proveden ve vazbě na zvolené cíle. Vychází 
z požadavku na měřitelnost cílů, která je definována v příslušném nařízení Evropského parlamentu a 
Rady a dále v jednotlivých operačních programech a metodických dokumentech pro implementaci 
ESIF v ČR v období 2014–20. Jednotlivé ukazatele jsou definovány a kvantifikovány, tedy je zvolena 
výchozí a cílová hodnota. Indikátory vycházejí ze zpracovaného Národního číselníku indikátorů, který 
je zpracován MMR napříč jednotlivými OP. 
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2 STRATEGICKÁ VIZE A MISE 

Rozvojová vize je navržena jako obecná definice žádoucího stavu regionu. V tomto smyslu zastřešuje 
celou strategickou část Strategie CLLD MAS Krkonoše. Vize je navržena v podobě krátkého sloganu 
(motta) a následně přesněji popsána a rozpracována vysvětlujícími textem. 

Rozvojová vize se vzájemně doplňuje s misí, která má deklaratorní povahu a popisuje poslání, které 
mají subjekty v území v souvislosti s naplňováním vize. Mise stručně popisuje principy, normy a 
způsob chování regionálních aktérů ve vztahu k potřebám dlouhodobě udržitelného rozvoje regionu. 

2.1 ROZVOJOVÁ VIZE 
Rozvojovou vizi krátce uvozuje motto (slogan). Představuje stručné vyjádření a „komunikační heslo“ 
vize, která je dále popsána v několika pilířích. Mottem vize je: 

 

Krkonoše – zdravý, prosperující, laskavý a inspirativní region 

 

Rozvojová vize vychází z vize rozvoje regionu Krkonoše, která je navržena v rámci schválené 
Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. Návrh vize pro území MAS Krkonoše je nicméně 
upraven pro potřeby území MAS Krkonoše, které tvoří jen východní část zájmového území zmíněné 
integrované strategie. Návrh vize je formulován v přítomném čase tak, aby stylisticky lépe naplňoval 
potřebu ztotožnění jednotlivých aktérů s vizí. Vize jako širší rámec strategie je navržena v delším 
časovém horizontu přibližně do roku 2030). 

Specifikace rozvojové vize je provedena v pěti oblastech představujících ústřední témata, která jsou 
pro budoucí rozvoj regionu nezbytná. Jedná se o tyto pilíře: 

 vyhovující infrastruktura a vybavenost („vybavený region“), 

 vzdělávání, sociální soudržnost a stabilita („soudržný region“), 

 kvalitní životní prostředí a šetrné, racionální nakládání s přírodními zdroji („zelený region“, 

 výkonné, efektivní hospodářství („tvůrčí region“), 

 udržitelný cestovní ruch („turistický region“). 

2.1.1  „VYBAVENÝ REGION“ 

Region je napojen dálnicí nebo rychlostní silnicí na Prahu a Vratislav. Je zabezpečena regionální 
infrastruktura pro bezpečnou a plynulou silniční, cyklistickou a pěší dopravu, tj. síť silnic 1., 2. i 3. 
třídy, cyklostezek (v úsecích, kde je to třeba z důvodu bezpečnosti nebo intenzity cyklistické dopravy) 
a komunikací pro pěší (chodníky, turistické stezky). V Krkonoších funguje v rámci šetrné mobility 
integrovaný systém veřejné dopravy. Jeho základem je síť autobusových linek, snahou však je také 
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maximální možné využití železnic. Jednotlivé druhy dopravy (celoroční i sezónní) jsou z pohledu 
uživatele kvalitně a bezpečně provázány (přestupní terminály, vazba hromadné dopravy na 
cyklistickou a pěší dopravu, záchytná parkoviště). 

Region MAS Krkonoše je vybaven také v oblasti energetické infrastruktury a v oblasti telekomunikací 
a informačních technologií (moderní komunikační infrastruktura). Region má v rámci možností 
diverzifikovanou energetickou základnu. 

Území MAS Krkonoše je regionem nabízejícím bydlení v dlouhodobě atraktivním, přírodně i kulturně 
jedinečném prostředí zejména pro obyvatele středního a vyššího středního sociálního a 
ekonomického statusu. Atraktivita regionu pro bydlení nespočívá jen v přítomnosti „přírody, čistého 
vzduchu a kopců za humny“, ale také v kultivovaném urbánním prostředí, tedy veřejných prostorech. 
V regionu proběhne částečná, postupná přeměna druhého bydlení na trvalé. Část obyvatel, kteří si 
zde koupí chalupu či apartmán, se tak do Krkonoš přestěhuje trvale nebo na větší část roku. 

2.1.2 „SOUDRŽNÝ REGION“ 

Území MAS Krkonoše je regionem dobře vybaveným službami pro své obyvatele, návštěvníky, 
podnikatele, a to z hlediska rozsahu, kvality i dostupnosti těchto služeb. Tato skutečnost pozitivně 
ovlivňuje sounáležitost těchto skupin s regionem. 

Území MAS Krkonoše je vybaveno kvalitní sítí základních škol, několika školami středními a širokým 
spektrem služeb pro početně rostoucí skupinu seniorů. Kvalitní mateřské a základní školy jsou snadno 
dostupné i obyvatelům v menších sídlech a budou v nich tvořit centra nejen vzdělanosti, ale i 
komunitního i kulturního života. Pilířem vzdělanosti se stanou kvalitní střední školy s pestrou 
nabídkou vyučovacích oborů, doplněné vysokými školami v regionu nebo v jeho blízkosti. Výuka 
zaměřená na matematickou, čtenářskou, komunikační, přírodovědnou i jazykovou gramotnost je 
v regionu rozvíjena na všech stupních škol (mateřské, základní, střední), důraz je kladen na aspekty 
souvisejících s využitím a udržením jedinečnosti území – příhraniční oblast a klíčová destinace 
cestovního ruchu v rámci Česka (jazyky, podnikatelské dovednosti) a v rámci Česka rovněž zcela 
výjimečné přírodní území a národní park (environmentální výchova, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). 
V tomto směru je důležité také neformální vzdělávání dětí a mládeže (zahrnující i volnočasové 
aktivity) a celoživotní vzdělávání. V regionu je zabezpečeno kvalitní jazykové vzdělávání také pomocí 
kurzů pro veřejnost a „univerzity třetího věku“.  V regionu MAS Krkonoše existuje vícejazyčná škola 
česko-německá a jedna česko-polská. Zástupci regionu budou usilovat o udržení stávajících, případně 
zřízení nových poboček vysokých škol v největších městech Krkonoš a Podkrkonoší. 

Region MAS Krkonoše je vybaven sítí dostupných zdravotních, sociálních a návazných služeb pro 
různé cílové skupiny. Tyto služby jsou poskytovány v odpovídajícím rozsahu a kvalitě různými 
poskytovateli. Při poskytování těchto služeb hraje důležitou roli také neziskový sektor. 

Krkonoše budou bezpečným regionem pro své obyvatele, návštěvníky i další aktéry (podnikatelé 
apod.). Přestože některé oblasti Krkonoš jsou vlivem členitého reliéfu obtížně dostupné (zvláště pak 
v zimě), bude v regionu fungovat kvalitní integrovaný záchranný systém, jehož jednotlivé složky 
budou schopné zajistit bezpečí a pomoc obyvatelům i návštěvníkům všech částí regionu. 

Identita regionu (a zde musíme mít na mysli celé Krkonoše a Podkrkonoší jako v tomto ohledu 
nedělitelný celek) je založena na jedinečných kulturních tradicích majících kořeny v dávné i nedávné 
historii.  Kulturní, ale i turistické a hospodářské aktivity (muzea, výstavy, přednášky, diskusní fóra, 
spolková činnost, tradiční výroby, turistické atraktivity apod.) regionu mj. navazují na tradice česko-
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polského a česko-německého soužití (historicky více či méně harmonického). Krkonoše se v rámci 
Česka stanou vůdčím regionem v oblasti konstruktivního vypořádání s minulostí a pozitivního 
navázání na historické tradice. 

2.1.3 „ZELENÝ REGION“ 

Kulturní tradice a specifika Krkonoš a jejich přírodní bohatství jsou jako základní hodnota dlouhodobé 
životaschopnosti regionu chráněny a využívány přiměřeně. Urbanistický rozvoj sídel probíhá 
koncepčně a citlivě se zřetelem k místní krajině a přírodě, ale i ke kulturním specifikům a tradicím a 
nebude narušovat přirozenou atraktivitu území. 

V regionu je důsledně a systematicky regulován územní rozvoj (především nástroji územního 
plánování), zvláště ve vztahu k lokalizaci nových aktivit a výstavbě nových objektů mimo stávající 
intravilány. Preferována je rekonstrukce či adaptace stávajících budov, zastavěných území a starých 
stavebních pozemků (parcel) před zastavováním území nových. Na části území Krkonoš zajišťuje 
prioritu ochrany přírody a krajiny i nadále národní park s dohodnutou a respektovanou zonací, která 
je jedním z nástrojů zachování přírodních hodnot a atraktivit území. Tato skutečnost zastřešuje úctu 
k přírodě a krajině Krkonoš i Podkrkonoší, široce akceptovanou místními aktéry (vč. obyvatel a 
návštěvníků) díky kvalitnímu systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj). 

Přírodní zdroje území jsou využívány opatrně a odpovědně s vědomím, že nadměrné využívání může 
vést k jejich degradaci a vyčerpání a v konečném důsledku i ke snížení atraktivity území pro obyvatele 
a návštěvníky. Význam ve výrobě a spotřebě energie získávají menší obnovitelné zdroje saturující 
energetické potřeby na místní úrovni. 

2.1.4  „TVŮRČÍ REGION“ 

V hospodářském rozvoji regionu jsou preferovány dlouhodobě udržitelné podnikatelské záměry 
přinášející přínosy celé komunitě a hospodářské aktivity nenarušující (příp. posilující) sociální 
soudržnost a podporující udržitelnost přírodních hodnot regionu. Dochází k mírné odvětvové 
diverzifikaci místní ekonomiky, tedy k rozvoji většího počtu doplňkových odvětví k odvětvím již dříve 
významným (strojírenství, cestovní ruch). Oblasti ležících mimo národní park procházejí mírnou 
prostorovou dekoncentrací aktivit snižující dopady hospodářské činnosti na přírodu a krajinu a 
zvyšující dostupnost pracovních příležitostí. 

Podmínky v regionu (stav infrastruktury, prostředí apod.) jsou atraktivní pro zahraniční i domácí 
investory vč. drobného místního podnikání (řemeslná výroba, služby atd.). V regionu je rozšířena 
místní produkce zemědělských produktů, potravin i řemeslných výrobků, a to i ve vazbě na rozvoj 
cestovního ruchu. Funguje regionální certifikace výrobků a služeb, část z nich je prosazena také do 
certifikací národních či mezinárodních. 

Krkonoše mají kvalitní lidský potenciál založený na dobrých jazykových znalostech (angličtina, 
němčina, polština) a na technických dovednostech. V regionu žijí a podnikají také lidé ovládající 
tradiční výrobní aktivity (zemědělské, řemeslné apod.). Obyvatelé regionu vč. absolventů škol 
nacházejí díky tomu bez problémů uplatnění na pracovním trhu v regionu, případně v nejbližším 
okolí. 
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Významnou složkou hospodářské činnosti v regionu, která formuje také ráz kulturní krajiny Krkonoš, 
je zemědělství. Vedle toho, že zemědělství přispívá k atraktivitě krajiny a k péči o nic, se také 
významně podílí na místní produkci a formování místního trhu a stabilizuje místní ekonomiku. 

V území MAS Krkonoše jsou lokalizovány také pracovní příležitosti pro práci „na dálku“, práci 
z domova apod., např. v rámci center sdílených služeb (ekonomické, finanční, právní poradenství, call 
centra atd.). Tyto služby jsou v maximální míře elektronizované, nezatěžující prostředí a jsou 
přednostně lokalizovány v revitalizovaných prostorech nyní nevyužívaných objektů (např. 
průmyslových). Podmínkou pro jejich uplatnění je dobudování telekomunikačních sítí tak, aby 
pokrývaly signálem veškeré osídlení. Vedle toho si (zejména ve vlastních Krkonoších) udržuje pozici 
významného odvětví cestovní ruch a (zejména v Podkrkonoší) průmysl. Průmyslová výroba zahrnuje 
také (zejména výrobní) odvětví s vyšší přidanou hodnotou, na rozdíl od pánevních oblastí či 
periferních regionů. V regionu vzniká několik drobných středisek „center of excellence“ generujících 
inovace přiměřeně podmínkám převážně venkovského regionu. 

2.1.5 „TURISTICKÝ REGION“ 

Rozvoj cestovního ruchu v regionu probíhá tak, aby byl dlouhodobě udržitelný nejen z hlediska 
environmentálních dopadů, ale také z pohledu zachování atraktivity regionu pro návštěvníky. Řízení 
rozvoje cestovního ruchu vychází z principů destinačního řízení, tedy spolupráce různých regionálních 
subjektů cestovního ruchu cestovního ruchu na formální i neformální bázi. 

Krkonoše (tj. nejen území MAS Krkonoše) se odkloní od rozvoje směřujícího (přinejmenším 
v největších střediscích) k vytvoření tuctového „lunaparku“ spojeného se zvyšováním kapacit a 
koncentrací zařízení cestovního ruchu i návštěvníků. Taková destinace návštěvníka neupoutá svou 
jedinečností, nevychovává v něm vztah k regionu, generuje podobné problémy jako města, od 
kterých zde návštěvníci Krkonoš hledají odpočinek, a snižuje pravděpodobnost opakovaných návštěv. 
Krkonoše naopak jsou přírodně i kulturně jedinečným regionem nabízejícím svoje přirozené, místě 
specifické atraktivity a atrakce, doplněné kvalitními službami. Stanou se regionem s vysoce pozitivní 
image na republikové i mezinárodní úrovni.  

Jedinečnými atraktivitami regionu jsou především přírodní zajímavosti („živá učebnice“ vývoje 
hor/Země/živé přírody v různých obdobích), podmínky pro aktivní dovolenou (lyžování, další sporty) a 
mimořádně pestrá kultura a historie vázaná na harmonické soužití jednak více sociálních vrstev a 
národností, jednak člověka s přírodou. Území MAS Krkonoše nabízí v oblasti cestovního ruchu několik 
nadregionálně až mezinárodně známých turistických produktů vycházejících z jedinečných kulturně-
historických atraktivit a zážitků, sportovního vyžití a přírodních zajímavostí. Nabídka turistických, 
sportovních i kulturně společenských produktů je zabezpečena po celý rok. Součástí atraktivity území 
je i skutečnost, že v něm existuje národní park, biosférická rezervace a další formy ochrany území. 

Služby pro turisty v regionu jsou certifikované (nejlépe v rámci některého z existujících systémů 
certifikace) a tato certifikace je komunikována při marketingových aktivitách. Služby v regionu jsou 
kvalitní a zajišťuje je školený, vzdělaný a příjemný personál. Pracovníci v cestovním ruchu jsou 
kvalitně jazykově vybaveni (angličtina, němčina, polština, příp. ruština). Cestovní ruch zůstává jedním 
z hlavních odvětví vytvářejících dobré pracovní příležitosti pro obyvatele regionu. 

Pro potřeby cestovního ruchu region disponuje potřebnou základní a doprovodnou infrastrukturou 
(sportovně-rekreační, kulturně-rekreační, zdravotně-rekreační vč. lázeňské), a to jak v místech 
soustředěného cestovního ruchu, tak přiměřeně i v dalších místech. Rozvoj doprovodné 
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infrastruktury cestovního ruchu je v souladu s principy dekoncentrace a udržitelnosti rozvoje turismu 
směrován především do podkrkonošské části regionu. 

2.2 MISE 

Posláním (misí) Strategie CLLD MAS Krkonoše je, aby aktéři v území dokázali společně odpovědět na 
otázku: „kde jsme, kam se chceme dostat a co pro to uděláme“. K tomu budou využity jak vnější 
zdroje (v kontextu CLLD jsou důležité zejména ESIF), tak i vnitřní zdroje, jimiž se rozumí potenciál 
rozvoje území a řízení jeho rozvoje na komunitní bázi. 

Mise sestává z následujících principů: 

1. Jednotliví aktéři v území jednají, žijí a podnikají svobodně, nikoli však na úkor jiných lidí nebo 
na úkor přírody a krajiny. Rozvojové aktivity v území jsou vzájemně provázané, koordinované 
a ve svém souhrnu směřují k naplnění vize. Rozhodování o rozvoji a správě území je založeno 
na veřejné dohodě jednotlivých aktérů a na jejich spolupráci (kooperativní model soužití). 

2. Podstatným atributem rozvoje území je jeho dlouhodobá hospodářská prosperita. Jednotliví 
aktéři regionálního rozvoje v rámci svých možností podporují růst lidského potenciálu území 
(tvořivost, vzdělání atd.) a předpoklady pro udržitelný hospodářský růst regionu. Mezi tyto 
předpoklady patří i maximální zjednodušení podmínek pro podnikání (při dodržení ostatních 
bodů mise). 

3. Mezi základní principy rozvoje území patří naplnění potřeb obyvatel, kteří v území žijí. Těmito 
potřebami jsou mimo výše uvedené zejména sociální soudržnost a vybavenost území 
službami pro všechny sociální skupiny obyvatel. Činnost jednotlivých aktérů rovněž směřuje 
k zachování regionálních specifik, hodnot a tradic. Součástí komunitního rozvoje je 
dlouhodobá, transparentní a systematická spolupráce měst a obcí, podpora činnosti spolků z 
jejich strany a vzájemná spolupráce dalších aktérů v území. 

4. Rozvoj území je realizován s ohledem na životní prostředí, přírodu a krajinu. Ochrana těchto 
hodnot nevychází pouze z etických premis. Přírodní hodnoty představují součást regionální 
identity a komplexu prostředí, v němž žijí obyvatelé regionu, a v neposlední řadě jsou 
rozsahem omezeným zdrojem rozvoje území, který je tudíž nezbytné a užitečné chránit. 

V regionu bude vyváženost ekonomického rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitního životního 
prostředí realizována v praxi. Spojení „udržitelný rozvoj“ tak není pouze klišé, ale základním a na 
první pohled zřetelným principem každodenního jednání. Přírodní, sociální a hospodářský potenciál 
regionu bude udržitelný i pro budoucnost přesahující časový rámec vize. V tomto směru rozvojová 
vize i mise odkazují na vizi Krkonoše 2050 „Přátelství lidí a hor“, na níž se shodli hlavní aktéři 
regionálního rozvoje v Krkonoších. 

V regionu budou existovat pracovní a diskusní skupiny sdružující aktivní zájemce o rozvoj regionu, 
místní aktéry, patrioty apod. v jednotlivých oblastech rozvoje na bázi MAS Krkonoše, ale i jiných 
platformách (Krkonoše – svazek měst a obcí, Svazek obcí Horní Labe, Správa KRNAP apod.). Jednotliví 
aktéři (vč. soukromých subjektů) se budou ztotožňovat s prioritami rozvoje regionu, budou schopni 
pozitivní spolupráce a dosahování konsensu a budou vnímat vlastní odpovědnost za dlouhodobý 
rozvoj regionu. 
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Zmíněné skupiny a aktéři budou schopni kvalifikovaného rozhodování na úrovni regionu (kvalitní 
výkonný pracovník/pracovníci) a také zřetelné definice pozice regionu jako celku navenek vůči 
rozvojovým záměrům přicházejících z národní, příp. evropské úrovně a přiměřeného prosazení této 
pozice. V jednotlivých řídicích skupinách a platformách budou zastoupeni také významní aktéři 
regionálního rozvoje z polské strany Krkonoš. Přeshraniční spolupráce místních samospráv i dalších 
aktérů s partnery na polské straně se mimoto bude odehrávat i v neformální, spontánní rovině. 
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3 FORMULACE CÍLŮ 

Formulace přiměřeně ambiciózních rozvojových cílů je prvním krokem po identifikaci vize, hlavních 
a dílčích problémů. Dobře zvolené a správně formulované cíle umožňují následně najít adekvátní 
řešení v podobě definice priorit a opatření. Cíle by proto neměly být zaměňovány za nástroje, např. 
cílem není vybudování čistírny odpadních vod (jedná se o nástroj, resp. projekt), ale zlepšení kvality 
vody. Současně je třeba formulovat cíle tak, aby byly měřitelné, tedy aby bylo možné jejich plnění 
monitorovat prostřednictvím sady ukazatelů (indikátorů). 

Pro potřeby Strategie CLLD MAS Krkonoše jsou navrženy cíle ve třístupňové hierarchii: 

 strategický cíl (odpovídající úrovni celé strategie) 
 specifické cíle (odpovídající úrovni problémových oblastí, resp. priorit), 
 dílčí cíle (odpovídající úrovni hlavních a dílčích problémů, resp. opatření a aktivit). 

Původní rozsah cílů byl širší. S ohledem na požadavky metodiky pro zpracování strategií CLLD byly do 
SCLLD MAS Krkonoše zařazeny pouze ty cíle, které byly během jednání pracovních skupin označeny 
jejich členy za zásadní, tedy naplňující nejdůležitější potřeby rozvoje území (to se týká především 
úrovně specifických cílů). To se přiměřeně týká také výběru opatření a aktivit, které je naplňují – také 
v tomto případě byly do strategie pracovní skupinou zařazeny pouze ty aktivity, které jsou z hlediska 
potřeb regionu nejdůležitější a které jsou současně pro region MAS Krkonoše specifické. 
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Tabulka 1: Strategický cíl, specifické a dílčí cíle 

Strategický cíl  

 Zlepšit vybavenost a zvýšit sociální soudružnost, výkonnost 
hospodářství, udržitelnost cestovního ruchu a kvalitu životního 
prostředí v regionu MAS Krkonoše.  

 

Specifické cíle Dílčí cíle 

1. Zkvalitnit infrastrukturu a 
vybavenost regionu, zvýšit 
bezpečnost v dopravě a 
minimalizovat negativní dopady 
dopravy na prostředí 

1. Zlepšit napojení regionu na okolní centra, zkvalitnit síť 
silničních komunikací a snížit negativní dopravy automobilové 
dopravy na rezidenty 

2. Zvýšit dostupnost, uživatelskou atraktivitu a komfort veřejné 
dopravy 

3. Zvýšit podíl cyklistické dopravy na dopravních výkonech, zvýšit 
bezpečnost cyklistické a pěší dopravy a prostupnost sídel pro 
pěší a odstranit bariéry v pěší dopravě 

4. Zmodernizovat a diverzifikovat nabídku v oblasti vzdělávání pro 
různé cílové skupiny obyvatel 

5. Zajistit adekvátní občanskou vybavenost území 

2. Zvýšit vědomí sounáležitosti 
obyvatel a zajistit adekvátní 
nabídku sociálních, zdravotních 
a navazujících služeb pro 
obyvatele 

1. Zajistit adekvátní dostupnost a kvalitu zdravotní péče v území 
2. Zajistit kvalitní a dostupné sociální a návazné služby pro různé 

cílové skupiny 

3. Zkvalitnit a diverzifikovat 
nabídku neformálního 
vzdělávání a kulturních, 
sportovních a volnočasových 
aktivit 

1. Zkoordinovat, zmodernizovat a diverzifikovat nabídku 
kulturních zařízení a kulturních akcí 

2. Uchovat hmotné i nehmotné kulturní a kulturně-historické 
dědictví regionu 

3. Zajistit kvalitní a dostatečně pestré volnočasové vyžití pro děti 
a mládež 

4. Zkoordinovat, rozvíjet a diverzifikovat nabídku sportovních 
zařízení 

5. Zkoordinovat a stabilizovat činnost spolků a posílit regionální 
identitu území 

4. Stabilizovat a rozvinout 
zemědělskou, potravinářskou a 
řemeslnou činnost regionu 
založenou na šetrné místní 
produkci a spotřebě 

1. Zvýšit a provázat místní výrobu a spotřebu 
2. Modernizovat a diverzifikovat zemědělskou výrobu 

5. Zvýšit a diverzifikovat 
podnikatelskou aktivitu 
v regionu a posílit vzdělanostní 
úroveň obyvatel a jejich 
kompetencí na pracovním trhu 

1. Zvýšit koordinaci a servis pro místní podnikatele se snahou o 
jejich udržení v regionu a zlepšení podmínek pro jejich činnost 

2. Zvýšit vybavenost území pro cestovní ruch a kvalitu služeb 
v cestovním ruchu 

3. Koordinovat řízení rozvoje cestovního ruchu a zefektivnit 
marketing cestovního ruchu 

6. Zajistit dlouhodobě udržitelný 
stav životního prostředí a krajiny 
a přiměřené využití tohoto 
potenciálu v územním rozvoji 

1. Posílit koordinaci územního rozvoje 
2. Zvýšit podíl tříděného a opětovně využitého odpadu 
3. Zabezpečit zásobování vodou, čistotu povrchových a 
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podzemních vod a protipovodňovou ochranu území 
4. Zkvalitnit životní prostředí uvnitř sídel a péči o krajinu mimo 

sídla 
5. Zajistit udržitelné nakládání s přírodními zdroji, snížit 

energetickou náročnost regionu a zvýšit místní energetickou 
soběstačnost 
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4 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ 

Priority jsou zpravidla definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj regionu zvláště 
důležité. Každá priorita je ve strategii popsána krátkým textem, uvedením příslušného globálního cíle 
a výčtem opatření, která mají danou prioritu naplnit. 

Ke každé z definovaných priorit bude formulováno několik opatření, která představují soubory 
konkrétních aktivit. Opatření jsou formulována jako skupiny projektů a aktivit. Popis všech opatření je 
zpracován v jednotné struktuře, která obsahuje následující body: 

 název opatření, 
 cíl opatření (tj. specifický cíl), 
 aktivity naplňující opatření, 
 ukazatele pro monitoring plnění opatření (indikátory). 
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4.1 PRIORITNÍ OBLAST 1: OBČANSKÁ VYBAVENOST, VZDĚLÁVÁNÍ A DOPRAVA 

Prioritní oblast se zaměřuje na rozvoj občanské vybavenosti a její dostupnosti. To představuje 
v podmínkách venkovského regionu klíčový prvek pro zajištění životaschopnosti území. Z těchto 
důvodů jsou do prioritní osy zařazena opatření, která posilují občanskou vybavenost obcí a jejich 
ekonomickou rentabilitu. Zvláštní důraz je kladen na kvalitu vzdělávání na různých stupních, protože 
školy představují základní prvek vitality každé venkovské obce. S ohledem na potřebu dostupnosti 
jednotlivých služeb občanské vybavenosti, která je v horském a podhorském prostředí obzvlášť 
důležitá, je součástí prioritní oblasti také rozvoj dopravní infrastruktury. Důraz je kladen především 
na udržitelné formy dopravy (nejen s ohledem na to, že část zájmového regionu leží na území 
národního parku) a na zvýšení bezpečnosti v dopravě. 

 

Opatření 1:1: Silniční síť a silniční doprava 

Cíl opatření  Zlepšit napojení regionu na okolní centra, zkvalitnit síť silničních 
komunikací a snížit negativní dopady automobilové dopravy na rezidenty 

Aktivity naplňující opatření  Podpora výstavby dálnice/rychlostní silnice D11/R11 a R35 
 Obnova silnic II. a III. třídy, podpora jejich vlastníka (Královéhradeckého 

kraje) při identifikaci míst, která jsou v nejvíce nevyhovujícím stavu 
 Uvážlivé budování obchvatů (zejména větších) sídel s ohledem na 

možnost rozvoje zástavby a městskou obvodovou komunikační síť 
 Aplikace soudobých bezpečnostních prvků (zejména v intravilánech sídel) 

na modernizovaných a opravovaných úsecích regionálních silnic 
 Řešení dopravy v klidu (rozšiřování odstavných ploch pro osobní 

automobily, odstavná parkoviště typu P+R apod., dopravní telematika 
v oblasti parkování v největších městech a turistických střediscích 

 Obnova místních komunikací a chodníků včetně mostů a propustků, které 
jsou součástí místních komunikací 

 Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy na 
průtazích obcemi (zejména přechody) 

 Dopravní opatření ke snížení negativních dopadů automobilové dopravy 
na životní prostředí 

Monitorovací ukazatele  Celková délka nově postavených silnic; Celková délka rekonstruovaných 
nebo modernizovaných silnic; Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

 

Opatření 1.2: Veřejná doprava 

Cíl opatření  Zvýšit dostupnost, uživatelskou atraktivitu a komfort veřejné dopravy 

Aktivity naplňující opatření  Rekonstrukce a modernizace zastávek veřejné autobusové dopravy, 
železničních nádraží a terminálů veřejné hromadné dopravy (vč. využití 
inteligentních systémů řízení dopravy) 

 Odstraňování bariér ve veřejné dopravě (bariérovosti zastávek a 
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dopravních prostředků) 
 Směřování rozvoje sídel a lokalizace služeb v jejich rámci do blízkosti 

železnice 
 Zkvalitnění a rozšíření veřejné dopravy pro turistické účely, podpora 

turistické dopravní obslužnosti 
 Ekologizace vozového parku (autobusy na CNG apod.) včetně související 

infrastruktury 

Monitorovací ukazatele  Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě; 
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

 

Opatření 1.3: Cyklistická a pěší doprava 

Cíl opatření  Zvýšit podíl cyklistické dopravy, zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší 
dopravy a prostupnost sídel pro pěší a odstranit bariéry v pěší dopravě 

Aktivity naplňující opatření  Výstavba nových úseků spojovacích stezek pro pěší a cyklisty v účelných 
lokalitách při respektování požadavků na jejich bezbariérovost 

 Obnova perspektivních úseků historické cestní sítě a její využití pro 
bezpečné vedení značených pěších a cyklistických tras a pro zvýšení 
prostupnosti území 

 Výstavba chodníků v obcích podél hlavních silnic 
 Návrh vedení a vyznačení bezbariérových tras pro vozíčkáře a rodiny s 

dětskými kočárky 
 Výstavba páteřních cyklostezek pro využití jízdního kola jako dopravního 

prostředku pro každodenní pohyb obyvatel i pro rekreaci 
 Instalace doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (stojany na 

kola v obcích, “cykloparkoviště” u nádraží a zastávek) 
 Zavedení systému půjčování a sdílení jízdních kol 
 Odstraňování bariérovosti dopravy (bariérové přechody pro chodce, 

schody, zastávky hromadné dopravy, atd.) 
 Odstraňování konfliktních míst mezi pěší a automobilovou dopravou, 

modernizace a úprava přechodů pro chodce 

Monitorovací ukazatele  Podíl cyklistiky na přepravních výkonech; Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras; Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

 

Opatření 1.4: Vzdělávání a školství 

Cíl opatření  Zmodernizovat a diverzifikovat nabídku v oblasti vzdělávání pro různé 
cílové skupiny obyvatel 

Aktivity naplňující opatření  Modernizace vybavení a vnitřních i vnějších prostor pro vzdělávání, škol a 
školských zařízení, rozšíření jejich kapacit  

 Podpora předškolního vzdělávání – mateřských center, dětských skupin 
apod. s důrazem na péči o děti do 3 let 

 Podpora nabídky alternativních vzdělávacích programů (forem vzdělávání) 
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 Vzdělávací aktivity subjektů neformálního vzdělávání (např. knihoven) a 
podpora jejich spolupráce se školami a rozvoj jejich vybavení (např. 
vybavení knihoven výukovými programy, zahraniční literaturou pro 
podporu jazykové gramotnosti, apod.) 

 Vzdělávání a populárně-naučné akce pro veřejnost 
 Vzdělávání dospělých a aktivity typu univerzit třetího věku 
 Rozvoj specifických znalostí a dovedností u dětí, mládeže, ale i dospělých 

(finanční gramotnost, jazykové dovednosti, EVVO apod.) 
 Přenos zkušeností a pozitivních vzorů mezi vzdělávacími institucemi uvnitř 

regionu i zvnějšku 

Monitorovací ukazatele  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém, Počet 
podpořených vzdělávacích zařízení 

 

Opatření 1.5: Občanská vybavenost 

Cíl opatření  Zajistit adekvátní občanskou vybavenost území 

Aktivity naplňující opatření  Podpora zachování a přiměřené dostupnosti základních služeb a veřejné 
vybavenosti malých obcí (MŠ, ZŠ, pošta, lékař, Policie ČR, lékařská 
pohotovost, sociální služby, lékárny) 

 Investice a organizační změny vedoucí ke zvýšení efektivity a ekonomické 
rentability jednotlivých složek občanské vybavenosti (sloučení 
provozoven, mobilní provozovny, centra služeb „pod jednou střechou“ 
apod. 

Monitorovací ukazatele  Počet obcí bez občanské vybavenosti; Počet zařízení občanské 
vybavenosti podpořených z veřejných zdrojů 
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4.2 PRIORITNÍ OBLAST 2: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST  

Prioritní oblast se zaměřuje na zdravotnictví, sociální a návazné služby, tedy na ty složky občanské 
vybavenosti, které jsou výsostnou součástí veřejného sektoru. Jejich specifikem je, že mají především 
sociální, solidární rozměr. Přestože kvalitní a dostupné zdravotní a sociální služby jsou základním 
předpokladem kvality života a zajištění sociálního smíru, jejich kvalita, kapacita a dostupnost je často 
omezena i v důsledku nedostatku finančních prostředků a krátkodobého systému financování. 
Z těchto důvodů jsou opatření zaměřena především na témata, v rámci nichž mohou být generovány 
projektové záměry přispívající k rozšíření, diverzifikaci a zkvalitnění jednotlivých služeb. 

 

Opatření 2.1: Zdravotnictví 

Cíl opatření  Zajistit adekvátní dostupnost a kvalitu zdravotní péče v území 

Aktivity naplňující opatření  Rekonstrukce a modernizace objektů a vybavení zdravotnických zařízení 
vycházející z jejich specializace, odstranění jejich bariérovosti 

 Koordinace činnosti a záměrů jednotlivých poskytovatelů zdravotních 
služeb na úrovni celého regionu 

 Podpora zachování územně dostupné lékařské péče (zejména praktický 
lékař, stomatolog, pediatr) například formou levných pronájmů, podpory 
zařízení ordinací 

 Zajištění kvalitní péče pro psychiatrické pacienty včetně terénní 
psychiatrické péče  

 Rozšíření domácí hospicové a terénní ošetřovatelské služby, dovybavení 
této péče přístroji 

 Optimalizace zdravotních služeb za účelem snížení kapacit akutních lůžek 
a posílení kapacit lůžek následné a specializované péče v malých 
zdravotnických zařízeních 

 Posílení sítě sociálně-zdravotnických zařízení 
 Zohlednění potřeb specifických zdravotních služeb pro seniory, zdravotně 

postižené a další specifické sociální skupiny 
 Optimalizace sítě výjezdových pracovišť zdravotnické záchranné služby 

z hlediska dostupnosti (ve vazbě na příslušné nařízení vlády) 
 Podpora Horské služby ČR jako partnera ZZS KHK při zajišťování 

součinnosti k výkonu záchrany v horských oblastech 
 Podpora zachování a rozvoje lázeňské péče v Janských Lázních 

Monitorovací ukazatele  Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické 
péče; Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče, Počet 
podpořených mobilních týmů 

 

Opatření 2.2: Sociální a návazné služby 

Cíl opatření  Zajistit kvalitní a dostupné sociální a návazné služby pro různé cílové 
skupiny 
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Aktivity naplňující opatření  Koordinace činnosti a záměrů jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb na úrovni celého regionu, zajištění informovanosti občanů o 
nabídce sociálních služeb 

 Prověření možností využití kapacit domovů pro seniory pro zahraniční 
(např. německé) penzisty a případná realizace tohoto záměru 

 Nabídka prodeje či poskytnutí výhodného pronájmu vhodných menších 
objektů z majetku obcí pro alternativní formy sociální pomoci organizacím 
poskytujícím takovou péči 

 Vytváření podmínek pro společnou lokalizaci zařízení sociálních služeb a 
ordinací všeobecných obvodních lékařů 

 Zapojení obcí do spolufinancování sociálních služeb a systematizace 
financování sociálních služeb 

 Podpora preventivních programů 
 Vybudování nízkoprahového zařízení  
 Vybavení a modernizace zařízení sociálních služeb včetně zajištění jejich 

bezbariérovosti 
 Uspokojení potřeb a podpora zdravotně postižených občanů 

(kompenzační pomůcky, podpora terénních služeb, bezbariérová 
infrastruktura, dostupnost škol, chráněné bydlení) 

 Uspokojení potřeb seniorů (signalizační zařízení pro pomoc v náhlé 
krizové situaci, denní stacionář pro seniory, apod.) 

 Podpora dobrovolnictví v sociální oblasti (režijní náklady, vzdělávání 
apod.) 

 Integrace seniorů a zdravotně postižených prostřednictvím zapojení do 
komunitního života 

 Podpora dostupnosti rodinného poradenství, psychologického 
poradenství, rodinné terapie a právního poradenství 

 Nabídka uplatnění na trhu práce pro osoby se zdravotním postižením a 
sociálním znevýhodněním 

 Podpora sociálního podnikání (ve vazbě na opatření 5.1) 
 Podpora rodin pečujících o dlouhodobě nevyléčitelně nemocné a o 

seniory (podpora odlehčovací služby, apod.) 
 Podpora prostupného a sociálního bydlení a nízkonákladového bydlení 
 Podpora dostupnosti služeb pro sociálně znevýhodněné občany 

(potravinová banka, šatník apod.)  
 Podpora finanční soběstačnosti poskytovatelů sociálních služeb a 

neziskových organizací, směřování k dlouhodobé udržitelnosti financování 
těchto služeb 

 Vytvoření pobytových a ambulantních služeb pro osoby bez přístřeší 
 Podpora a rozvoj dostupné sítě sociálních služeb pro osoby závislé, nebo 

ohrožené závislosti na návykových látkách 

Monitorovací ukazatele  Kapacita služeb a sociální práce; Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci; Počet podniků pobírajících podporu 
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4.3 PRIORITNÍ OBLAST 3: KULTURA, PAMÁTKY A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Prioritní oblast se zabývá rozvojem kulturního zázemí regionu v širokém smyslu. Patří sem péče o 
hmotné i nehmotné kulturní dědictví, aktivizace místních obyvatel, spolků a dalších subjektů, které se 
podílejí na formování sounáležitosti obyvatel s regionem. Vedle toho přispívají aktivity v rámci této 
prioritní oblasti také k rozšíření nabídky volnočasového vyžití obyvatel (nejen kultura v užším smyslu, 
ale i sportovní a další volnočasové aktivity) a zázemí pro tyto aktivity, což přispívá k rozvoji občanské 
vybavenosti území. Nezbytným předpokladem pro realizaci jednotlivých aktivit je zajištění 
potřebných finančních zdrojů nejen na realizaci investic, ale i na neinvestiční výdaje typu zajištění a 
proškolení kvalitního personálu a nákup potřebných služeb. 

 

Opatření 3.1: Kultura 

Cíl opatření  Zkoordinovat, zmodernizovat a diverzifikovat nabídku kulturních zařízení 
a kulturních akcí včetně jejich personálních zajištění 

Aktivity naplňující opatření  Koordinace, organizace a propagace kulturních akcí vč. nákupu kvalitních 
podpůrných služeb 

 Organizace kulturních akcí pro specifické skupiny obyvatel 
 Zřízení, rozšíření a modernizace zázemí pro pořádání kulturních a dalších 

akcí (muzea, expozice, galerie, víceúčelové sály, efektivnější využití 
stávajících prostor, nákup a modernizace techniky a vybavení atd.) 

 Úprava veřejných prostranství pro pořádání kulturních akcí (koncertů, 
divadelních představení apod. v parcích, na náměstích a návsích) a 
pořádání takových akcí  

 Rozvoj tradice pravidelných akcí oživujících místní historii, umění a 
kulturu, případně založení akcí nových 

 Rozšíření spolupráce s družebními a partnerskými městy, obcemi a 
regiony, zapojení těchto subjektů do kulturních akcí 

 Podpora zapojení podnikatelů, neziskových organizací a dalších subjektů 
v území do rozvoje kultury a pořádání kulturních akcí 

Monitorovací ukazatele  Počet kulturních akcí realizovaných v regionu za 1 rok 

 

Opatření 3.2: Kulturní a kulturně-historické dědictví 

Cíl opatření  Uchovat hmotné i nehmotné kulturní a kulturně-historické dědictví 
regionu 

Aktivity naplňující opatření  Obnova kulturních památek a cenných objektů, které nejsou památkově 
chráněné 

 Budování a obnova drobných staveb v krajině (drobné sakrální stavby, 
rozhledny apod.) 

 Realizace kulturních, vzdělávacích, spirituálních a dalších akcí a událostí 
v prostorách kulturních památek a dalších kulturně cenných objektů 
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 Obnova, udržení a rozvoj hmotného a nehmotného kulturního a kulturně-
historického dědictví (kulturní a folklorní události a tradice, obnova 
výročních tradic, tradiční řemesla, historické sbírky apod.) 

Monitorovací ukazatele  Zvýšení počtu akcí realizovaných v kulturních památkách 

 

Opatření 3.3: Volnočasové aktivity 

Cíl opatření  Zajistit kvalitní a dostatečně pestré volnočasové vyžití 

Aktivity naplňující opatření  Vznik, rozšíření a modernizace zařízení a zázemí pro trávení volného času 
(klubovny, školní kluby, zájmová činnost a kroužky, hřiště, knihovny, atd.) 

 Další vzdělávání lektorů a vedoucích zájmových činností 
 Realizace volnočasových akcí 

Monitorovací ukazatele  Počet podpořených volnočasových zařízení 

 

Opatření 3.4: Sport 

Cíl opatření  Zkoordinovat, rozvíjet a diverzifikovat nabídku sportovního vyžití 

Aktivity naplňující opatření  Koordinace, organizace a propagace sportovních akcí 
 Tvorba, inovace a modernizace sportovních zařízení (veřejná sportoviště, 

tělocvičny, fitness parky, skate parky, multifunkční sportovní areály, 
zázemí pro netradiční sporty atd.) 

 Další vzdělávání trenérů a sportovních instruktorů 
 Pořádání akcí na podporu rekreačního sportu u nesportujících 
 Pořádání akcí na podporu sportu jako společné rodinné aktivity 
 Rozšíření atraktivních pohybových a dalších aktivit ve školách i mimo 

školy (viz též opatření 1.4) 

Monitorovací ukazatele  Počet členů sportovních klubů v území 

 

Opatření 3.5: Spolková činnost 

Cíl opatření  Zkoordinovat a stabilizovat spolkovou činnost a posílit regionální identitu 
území 

Aktivity naplňující opatření  Podpora spolkové činnosti (kulturních, společenských a sportovních 
aktivit) 

 Podpora spolupráce a koordinace mezi spolky a dalšími obdobnými 
institucemi 

 Podpora finanční soběstačnosti spolků a obdobných institucí a směřování 
k dlouhodobé udržitelnosti jejich činnosti 

 Obnova lidových zvyků a atributů (kroje, hody, masopust atd.; ve vazbě 
na opatření 1.5 a 3.2) 

 Podpora činnosti dobrovolných hasičů (nákup a modernizace vybavení, 
spolková činnost atd.) 
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Monitorovací ukazatele  Počet členů spolků v území 
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4.4 PRIORITNÍ OBLAST 4: ZEMĚDĚLSTVÍ A MÍSTNÍ TRH 

Prioritní oblast cílí na ty části místní ekonomiky, které jsou silně spjaté s místním trhem a také místní 
krajinou. Zvolená opatření podporují formování místního trhu založeného na spotřebě produktů a 
služeb v místě jejich vzniku. Tím dojde ke snížení závislosti místní ekonomiky na globální ekonomice 
(s vědomím, že vytváření zcela „nezávislé“ ekonomiky není možné ani žádoucí), k nárůstu produkce a 
spotřeby zdravějších výrobků (čerstvé potraviny atd.), k dílčímu snížení nadměrné environmentální 
zátěže přepravou zboží a také k upevnění místní a regionální identity. Opatření se zaměřují nejen na 
podporu nabídky příslušného zboží a služeb, ale i na formování poptávky (osvěta a propagace 
směrem ke spotřebitelům). 

 

Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 

Cíl opatření  Zvýšit a provázat místní výrobu a spotřebu 

Aktivity naplňující opatření  Pořádání výstav, trhů (např. farmářské trhy) a dalších obdobných akcí 
prezentujících a nabízejících místní produkty (vč. zapojení polské strany) 

 Podpora místních malých producentů při dodávkách a službách pro 
subjekty místní správy (při dodržení rámce zákona o veřejných zakázkách) 

 Další rozvoj systému regionální certifikace výrobků, zavedení obdobného 
systému certifikace služeb, prezentace certifikovaných výrobků a služeb 
obyvatelům i návštěvníkům (možná spolupráce s polskou stranou) 

 Vznik multifunkčních objektů s lokalizací komerčních i veřejných služeb ve 
venkovských obcích 

 Podpora řemesel a řemeslné dovednosti 
 Marketing a prezentace regionálních výrobků a služeb a související osvěta 

veřejnosti 
 Podpora pořízení a modernizace vybavení místních provozoven 
 Vyhlášení každoroční soutěže podnikatelů v území (např. z hlediska 

přínosů pro místní ekonomiku, environmentální šetrnosti podnikání a 
respektování priorit rozvoje území apod.) 

 Podpora vzniku a setrvání drobných výrobců a podnikatelů na trhu 
 (Obnova kulturních tradic – viz opatření 3.1 a 3.2) 
 (Služby pro podnikatele – viz opatření 5.1) 

Monitorovací ukazatele  Počet podpořených podniků/příjemců 

 

Opatření 4.2: Zemědělství 

Cíl opatření  Modernizovat a diverzifikovat zemědělskou výrobu 

Aktivity naplňující opatření  Podpora spolupráce zemědělců a odbytu produktů (např. pořádání akcí 
motivujících k vzájemné spolupráci), podpora vzniku krátkých odbytových 
řetězců 
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 Servis a poradenství pro podnikatele v zemědělství (dotační management, 
projektový management, legislativní poradenství, odborné poradenství 
apod.) a zprostředkování tohoto servisu 

 Modernizace zemědělských podniků (investice do objektů, strojů, 
technologií a dalšího vybavení) 

 Podpora zpracování a zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů, 
diverzifikace zemědělské činnosti, rozvoj turistiky vázané na zemědělskou 
činnost (agroturistika, hippoturistika) – ve vazbě na opatření 5.2 

 Podpora vhodných forem zemědělského podnikání minimalizujících 
potenciální negativní vlivy na stabilitu krajiny (degradace území, projevy 
eroze ad.), podpora využívání ekonomicky méně atraktivních lokalit pro 
zemědělskou výrobu 

 Prezentace a popularizace zemědělství vůči veřejnosti (vč. podpory 
tradičních jarmarků, otevřených dní na farmách, výstav, apod.) jako 
významného činitele při ochraně krajiny 

Monitorovací ukazatele  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů; Počet 
podpořených podniků/příjemců 
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4.5 PRIORITNÍ OBLAST 5: PODNIKÁNÍ, PROFESNÍ A MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Opatření v rámci této prioritní osy se zabývají především koordinačními a podpůrnými aktivitami pro 
rozvoj podnikání a spoluprací subjektů v oblasti místní ekonomiky a trhu práce. Místní ekonomika je 
chápána jako komplex činnosti, proto jsou sem mj. zařazeny také aktivity týkající se profesního a 
celoživotního vzdělávání. Dvě ze tří opatření jsou pak orientována na cestovní ruch, který představuje 
v zájmovém území zásadní hospodářské odvětví. Opatření cílí jednak na zkvalitnění a diverzifikaci 
infrastruktury a služeb cestovního ruchu, a jednak na koordinovaný marketing v cestovním ruchu. 
V podmínkách regionu, který leží v přírodně cenném území (zčásti dokonce na území národního 
parku), je zvláštní důraz kladen na udržitelnost hospodářských aktivit a na jejich šetrnost vůči přírodě, 
krajině a životnímu prostředí. 

 

Opatření 5.1: Hospodářský rozvoj a trh práce 

Cíl opatření  Zvýšit koordinaci a servis pro místní podnikatele se snahou o jejich 
udržení v regionu a zlepšení podmínek pro jejich činnost 

Aktivity naplňující opatření  Rozvoj služeb pro drobné podnikání (podnikatelský inkubátor, celoživotní 
vzdělávání podnikatelů, publicita příkladů dobré praxe v oblasti podnikání 
a vzorů pro nové podnikatele, portál s interaktivním seznamem místních 
podnikatelů a jejich produktů a služeb, poradenství, marketing apod.)  

 Rozvoj podnikání a přípravy na podnikání specifických skupin obyvatel 
(ženy, rodiče na rodičovské dovolené, studenti a absolventi) 

 Regionální školství – průběžná harmonizace vzdělávacích programů s 
potřebami trhu práce 

 Podpora sociálního podnikání 
 Rozvoj spolupráce mezi podnikateli a školami v oblasti vzdělávání, 

uplatnění absolventů, propagace podnikání atd. 
 Ustavení regionální koordinační platformy podnikatelů určené i pro 

zapojení podnikatelů do rozhodování o rozvoji území a spolupráci 
podnikatelů s veřejnými a soukromoprávními subjekty  

 Příprava vhodných volných prostor pro podnikání s preferencí nyní 
nevyužívaných nemovitostí (brownfields), pasportizace těchto 
nevyužívaných nemovitostí 

 Průběžné mapování vzdělávacích potřeb zaměstnanců v jednotlivých 
oborech a realizace školicích, rekvalifikačních a dalších programů 
celoživotního vzdělávání 

 Projekty podporující výměnu zkušeností mezi podnikateli 
 Projektová příprava vybraných záměrů rozvoje lidských zdrojů s cílem 

získání investičních dotací z ESIF a jiných zdrojů 
 Podpora opatření snižujících dopady sezónních prací na zaměstnanost 

(např. mezisezónní výměny pracovních sil mezi různými zaměstnavateli) 

Monitorovací ukazatele  Počet podniků pobírajících podporu 
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Opatření 5.2: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Cíl opatření  Zvýšit vybavenost území pro cestovní ruch a kvalitu služeb v cestovním 
ruchu 

Aktivity naplňující opatření  Vytváření komplexní celoroční turistické nabídky (atrakce – muzea, akce, 
akvaparky, doplňková infrastruktura, apod.) 

 Vytvoření udržitelného systému financování doplňkových služeb a 
provozování infrastruktury v cestovním ruchu (např. turistická doprava, 
úprava lyžařských běžeckých tratí apod.) 

 Tvorba produktů cestovního ruchu a jejich koordinovaná marketingová 
podpora v místech, oblastech a v regionu 

 Zajištění integrace a doplňkovosti služeb v rámci turistických oblastí 
(společné oblastní skipasy, efektivní rozložení doplňkové infrastruktury 
apod.) 

 Dobudování lyžařských areálů a jejich propojování v rámci turistických 
oblastí, jež budou konkurenceschopné se srovnatelnými areály v zahraničí 

 Zvyšování standardu ubytovacích zařízení a rozšiřování nabídky služeb 
ubytovacích zařízení 

 Podpora budování a údržba infrastruktury pro ekologickou dopravu 
 Výstavba, zkvalitnění a sjednocení navigačních a informačních systémů či 

parkovacích systémů 
 Vytváření nabídky aktivit zaměřených na poznávání přírodních atraktivit  
 Iniciace vytvoření Geoparku Krkonoše (jako nástroje pro posílení letní 

turistické sezóny) 
 Projektová příprava vybraných záměrů rozvoje infrastruktury s cílem 

získání investičních dotací z ESIF a jiných zdrojů 
 Realizace průběžného hodnocení rozsahu a kvality služeb v zařízeních 

cestovního ruchu v území (v synergii s marketingovými aktivitami) 
 (Rozvoj turistiky vázané na zemědělskou výrobu – viz opatření 4.2) 

Monitorovací ukazatele  Počet projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu 

 

Opatření 5.3: Marketing a řízení rozvoje cestovního ruchu 

Cíl opatření  Koordinovat řízení rozvoje cestovního ruchu a zefektivnit marketing 
cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření  Tvorba provázaných střednědobých marketingových koncepcí a strategií 
v regionu a v jeho turistických oblastech včetně zajištění jejich realizace 

 Realizace výkonově orientovaných komunikačních kampaní (systematické 
a cílené mediální aktivity informující veřejnost jak o reálné situaci v 
oblasti turistické nabídky v jednotlivých místech, oblastech i v celém 
regionu, tak i podmínkách a možnostech jejího využívání) 

 Zajištění sběru a analýzy informací o cestovním ruchu (CzechTourism, 
krajů, Správy KRNAP, vlastní průzkumy návštěvnosti apod.) 

 Tvorba a aktualizace databází návštěvníků v místech, oblastech a v 
regionu 

 Zkvalitňování regionálního turistického webového portálu s rezervačním 
systémem, jeho propojení na portály MAS Krkonoše, měst a obcí 
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v regionu, významné podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, Liberecký 
a Královéhradecký kraj, CzechTourism, Holidayinfo a další  

 Vytvoření předpokladů pro průběžné hodnocení kvality služeb v CR (viz 
opatření 5.2) prostřednictvím marketingových aktivit (např. ústředního 
informačního a rezervačního systému, slevových karet apod.) 

 Posílení marketingového působení na návštěvníky (koordinovaná 
propagace regionálních, oblastních a místních turistických atraktivit a 
atrakcí, opakovaný marketing zacílený na vracející se návštěvníky, zasílání 
nabídek apod.) 

 Rozšíření a konkretizace spolupráce s cestovními kancelářemi pro příjezdy 
různých cílových skupin návštěvníků  

 Dobudování funkčního systému organizace a řízení cestovního ruchu na 
regionální, oblastní i místní úrovni 

 Vytvoření systému průběžného financování aktivit celokrkonošské 
destinační organizace (marketingové aktivity, údržba a provoz turistické 
infrastruktury ve vazbě na opatření 5.2 apod.) 

 Vytvoření systému přeshraniční spolupráce s polskými partnery v rozvoji 
cestovního ruchu (společné infrastrukturní projekty, společné financování 
přeshraničních aktivit, společný marketing) 

 Podpora vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu 

Monitorovací ukazatele  Počet vytvořených marketingových produktů pro cestovní ruch 
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4.6 PRIORITNÍ OBLAST 6: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Životní prostředí je v rámci této prioritní oblasti chápáno v širším významu jako „fyzické prostředí“. 
Proto jsou součástí prioritní oblasti nejen opatření cílená na péči o jednotlivé složky životního 
prostředí (ovzduší, voda, půdy atd.), přírodu a krajinu, ale také opatření zaměřená na péči o ráz sídel 
a urbanistický rozvoj území a na zkvalitnění související infrastruktury (zásobování vodou, čištění vod, 
odpadové hospodářství atd.). 

 

Opatření 6.1: Územní rozvoj 

Cíl opatření  Posílit koordinaci územního rozvoje 

Aktivity naplňující opatření  Pořizování a aktualizace územních plánů, územních studií a další územně 
plánovací dokumentace v souladu s principy udržitelného rozvoje 

 Iniciace důslednějšího vymáhání regulativů územních plánů 
 Pasportizace brownfields (ploch a objektů bez využití nebo s nejasným či 

nedostatečným využitím) 
 Revitalizace brownfields a lokalizace nových funkcí a aktivit do těchto 

ploch a objektů (s preferencí tohoto způsobu využití území před 
zástavbou volných ploch a krajiny) 

 Důsledné uplatňování nástrojů územního plánování a dalších kompetencí 
obcí v rámci stavebního zákona a zákonů týkajících se ochrany životního 
prostředí 

 Vyhlašování architektonických soutěží při zpracování urbanistických a 
architektonických studií a návrhů pro přípravu významných investičních 
záměrů 

 Předjednání významných rozvojových záměrů na bázi odborné veřejnosti 
(renomovaní urbanisté a architekti, Správa KRNAP apod.) i širší veřejnosti 
(neziskový a podnikatelský sektor, občané) prostřednictvím 
nadstandardního zveřejňování přípravy a projednávání záměrů s možnými 
významnými dopady na životní prostředí a krajinný ráz 

 Ochrana přírodních léčivých zdrojů v území a urbanistických hodnot 
lázeňských míst 

 Realizace komplexních pozemkových úprav (ve vazbě na aktivity Opatření 
6.4) 

Monitorovací ukazatele  Počet územních plánů a územních studií 

 

Opatření 6.2: Odpadové hospodářství 

Cíl opatření  Zvýšit podíl tříděného a opětovně využitého odpadu 

Aktivity naplňující opatření  Rozšíření a zkvalitnění systému sběru, nakládání s tříděnými odpady a 
jejich využití 

 Podpora výstavby, rozšiřování a modernizace sběrných dvorů v obcích  



33 

 

 Řešení likvidace bioodpadu (výstavba a zkapacitnění kompostáren apod.) 
 Osvěta obyvatel v oblasti nakládání s odpady a prevence černého 

skládkování 
 Likvidace černých skládek 
 Monitoring a sanace starých ekologických zátěží 
 Podpora třídění odpadu v zařízeních cestovního ruchu 

Monitorovací ukazatele  Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu všech 
odpadů 

 

Opatření 6.3: Vodní hospodářství 

Cíl opatření  Zabezpečit zásobování vodou, čistotu povrchových a podzemních vod a 
protipovodňovou ochranu území 

Aktivity naplňující opatření  Snižování znečišťování vod (výstavba a modernizace kanalizace a ČOV) 
 Rozvoj systému zásobování pitnou vodou 
 Podpora realizace protipovodňových opatření v součinnosti podnikatelské 

(zemědělci apod.) a veřejné sféry 
 Zakládání a obnova rybníků a dalších vodních ploch 

Monitorovací ukazatele  Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním 

 

Opatření 6.4: Příroda a krajina 

Cíl opatření  Zkvalitnit životní prostředí uvnitř sídel a péči o krajinu mimo sídla 

Aktivity naplňující opatření  Aktivity směřující k udržení krajinného rázu a ke zvýšení stability krajiny 
(vč. šetrného hospodaření v lesích) 

 Obnova a rozšíření ploch veřejné zeleně uvnitř sídel 
 Aktivity vedoucí ke snížení prašnosti uvnitř sídel (zeleň, vodní prvky) 
 Aktivity vedoucí k zabránění degradace půd 
 Využití environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jako účinné 

obrany proti účelové prezentaci ochrany přírody a krajiny jako 
omezujícího faktoru rozvoje území, osvěta obyvatel v oblasti hospodaření 
v krajině 

 Podpora biodiverzity včetně adekvátního hospodaření v krajině 
 Důsledná ochrana zemědělského půdního fondu před dalším 

zastavováním 
 Podpora rozvoje krajinotvorných prvků (aleje, větrolamy, meze, 

biokoridory,  biocentra, interakční prvky, mokřady)       
  Podpora realizací protierozních,  protipovodňových a vodohospodářských 

opatření v rámci pozemkových úprav 
  Zabránění erozi půdy výsadbou nových a úpravou stávajících ploch, 

 zatravnění erozně ohrožených ploch 
  Podpora realizací výstavby a rekonstrukce polních (lesních)  cest za 

účelem zpřístupnění pozemků v rámci  pozemkových úprav 
 (Aktivity týkající se zklidnění dopravy v sídlech – viz opatření 1.1) 
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Monitorovací ukazatele  Plocha obnovené a rozšířené veřejné zeleně v sídlech 

 

Opatření 6.5: Energetika  

Cíl opatření  Zajistit udržitelné nakládání s energetickými zdroji, snížit energetickou 
náročnost regionu a zvýšit místní energetickou soběstačnost 

Aktivity naplňující opatření  Zavádění menších obnovitelných zdrojů energie pro místní spotřebu, 
např. biomasy, solární, větrné a vodní energie 

 Snižování energetické náročnosti obytných domů, výrobních aktivit a 
objektů služeb pro veřejnost (školy, zdravotnická zařízení, úřady atd.) 

 Rozšíření ekologických způsobů vytápění objektů občanské vybavenosti, 
obytných i komerčních 

 Osvěta obyvatel v oblasti šetrných způsobů vytápění a energetických 
úspor 

Monitorovací ukazatele  Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie; Snížení 
konečné spotřeby energie ve veřejných budovách; Nová kapacita zařízení 
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů; Počet stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí 
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4.7 SOUHRNNÝ PŘEHLED PRIORITNÍCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ 

Následující tabulka podává souhrnný přehled jednotlivých prioritních oblastí a opatření. 

Tabulka 2: Struktura prioritních oblastí a opatření SCLLD Krkonoše 

Prioritní oblast 1: Občanská vybavenost, vzdělávání a doprava 

Opatření 1:1: Silniční síť a silniční doprava 

Opatření 1.2: Veřejná doprava 

Opatření 1.3: Cyklistická a pěší doprava 

Opatření 1.4: Vzdělávání a školství 

Opatření 1.5: Občanská vybavenost 

Prioritní oblast 2: Sociální soudržnost 

Opatření 2.1: Zdravotnictví 

Opatření 2.2: Sociální a návazné služby 

Prioritní oblast 3: Kultura, památky a neformální vzdělávání 

Opatření 3.1: Kultura 

Opatření 3.2: Kulturní a kulturně-historické dědictví 

Opatření 3.3: Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

Opatření 3.4: Sport 

Opatření 3.5: Spolková činnost 

Prioritní oblast 4: Zemědělství a místní trh 

Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 

Opatření 4.2: Zemědělství 

Prioritní oblast 5: Podnikání, profesní a mimoškolní vzdělávání 

Opatření 5.1: Hospodářský rozvoj a trh práce 

Opatření 5.2: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Opatření 5.3: Marketing a řízení rozvoje cestovního ruchu 

Prioritní oblast 6: Životní prostředí 

Opatření 6.1: Územní rozvoj 

Opatření 6.2: Odpadové hospodářství 

Opatření 6.3: Vodní hospodářství 

Opatření 6.4: Příroda a krajina 

Opatření 6.5: Energetika a přírodní zdroje 
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5 INTEGROVANÉ A INOVATIVNÍ RYSY STRATEGIE 

Problémy řešené v šesti zvolených prioritních oblastech nemohou být vnímány izolovaně a ve své 
komplexnosti nemohou být řešeny prostřednictvím jednoho projektu bez dalších vazeb. Strategie 
naopak vytváří podmínky pro realizaci souboru projektů a opatření, které jsou schopny společně 
dosáhnout významného efektu (např. vybudování infrastruktury společně s podporou lidských zdrojů, 
péče o životní prostředí ve vazbě na zemědělskou výrobu apod.). V rámci CLLD je možné tyto 
intervence sdružit tak, aby mohly být spolu koordinovány a jejich výsledný efekt byl co největší. Právě 
proto je nutná intervence z více OP, které jsou k sobě v mnoha oblastech komplementární. 
Prostřednictvím nástroje CLLD bude zajištěno, že subjekty budou mít možnost využít více zdrojů 
k řešení vybraných komplexních problémů a proto budou schopny dosáhnout znásobeného efektu. 
Integrovanost lze spatřovat v několika rovinách: 

 územní integrovanost, kdy budou realizovány projekty a aktivity s nadmístním, často 
celoregionálním dopadem; 

 věcná integrovanost, kdy budou koordinovaně realizovány věcně související aktivity, které 
zpravidla i v důsledku roztříštěnosti zdrojů bývají prováděny odděleně; 

 finanční integrovanost, kdy do financování budou zapojeny zdroje z různých specifických cílů 
jednoho operačního programu, případně z různých operačních programů; 

 organizační integrovanost, tedy společný koordinovaný postup jednotlivých subjektů v území 
založený na partnerském principu. 

Území MAS Krkonoše zahrnuje sídla mající různou velikost a funkční specializaci. Na jedné straně se 
nachází Vrchlabí, případně další města s koncentrací hospodářských, obslužných a administrativních 
funkcí, na straně druhé se pak venkovské obce, které se potýkají s typickými projevy svého 
venkovského charakteru (infrastrukturní deficity, zhoršená dostupnost služeb a pracovních míst) a 
periferní polohy v rámci Česka, ale v některých případech také s dopady exponované polohy 
v jednom z turisticky nejatraktivnějších regionů Česka, případně s oběma typy problémů současně. I 
z tohoto důvodu je nezbytné přistupovat k rozvoji území komplexně tak, aby řešení problémů 
v některých obcích nebylo na úkor obcí jiných. 

Zvolené cíle Strategie CLLD MAS Krkonoše a jim odpovídající opatření jsou členěné tematicky. V řadě 
případů by však toto „rozdělení reality“ mohlo vést k popření integrovaného přístupu a 
k (nežádoucímu) parciálnímu řešení dílčích potřeb a problémů. Proto jsou přímo v popisu aktivit 
uvedené nejdůležitější vazby na jiná opatření. Následující text pak podává přehled komplexních 
témat (průřezových napříč opatřeními), které nositel strategie považuje za zásadní (tučně jsou 
vyznačené jednotlivé průřezové/integrované cíle). 

Důležité integrované téma, které strategie řeší prostřednictvím několika opatření, je oblast zvýšení 
efektivity vzdělávání, podpory podnikání, pracovního trhu a inovací a rozvoje ekonomiky. Tento 
komplex aktivit zahrnuje různé stupně vzdělávání (včetně vzdělávání základního či dokonce 
předškolního), společné projekty v oblasti pracovního trhu (koordinace jednotlivých subjektů, 
celoživotní vzdělávání obyvatel) i podporu podnikání ve smyslu stimulace podnikatelských aktivit, 
odstraňování bariér pro podnikání. V rámci strategie jsou tyto aktivity zařazené zejména v opatřeních 
1.4, 4.1 a 5.1. 
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Pro udržitelný rozvoj je nezbytné, aby byly úspěchy v oblasti hospodářského rozvoje doprovázeny 
kvalitním sociálním prostředím a životním prostředím, resp. aby hospodářský rozvoj nebyl realizován 
na jejich úkor. Region má relativně zdravé životní prostředí a disponuje mimořádnými přírodními 
hodnotami (nejvyšší české pohoří, unikátní geomorfologické prvky, unikátní biotopy atd.). Přesto je 
možné v této oblasti vysledovat některé nepříznivé jevy a procesy. Jedním z těch zásadních jsou 
narušení rázu krajiny (především krajiny sídelní) v důsledku necitlivých zásahů do urbanistického 
řešení sídel nebo lokálně zhoršená kvalita ovzduší daná především dopravní zátěží, ale také 
znečištěním ze stacionárních zdrojů, zejména lokálních topenišť. Životní prostředí přinejmenším 
lokálně zhoršuje také chybějící technická infrastruktura, zejména pak odkanalizování menších sídel. 
Oblast jako celek má rezervy také v energetické náročnosti a soběstačnosti a vyžaduje realizaci 
energetických úspor. Velkou výzvou do budoucna je proto eliminace environmentálních zátěží a 
rizik, která mají i hospodářské souvislosti (eroze půd, zhoršená retenční schopnost krajiny, ale i 
z místní úrovně obtížně ovlivnitelné globální změny klimatu, které mohou výrazně ovlivnit zimní 
cestovní ruch v regionu). Tyto problémy vyžadují opět komplexní přístup a jsou řešené především 
v rámci opatření 4.2, 6.1–6.5, ale i opatřeními v oblasti dopravy (1.1–1.3) či cestovního ruchu (5.2). 

Základním předpokladem dalšího ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti celého regionu je 
rozvoj dopravy a mobility na principech SMART. Výzvou, která překračuje možnosti této strategie, je 
zajištění mezinárodní a nadregionální dostupnosti. Strategie se proto soustředí především na 
provázanost jednotlivých druhů dopravy, zvyšování bezpečnosti v dopravě, zvýšení atraktivity 
udržitelných druhů dopravy, zavádění inteligentních opatření v dopravě (silniční, veřejné) a eliminaci 
negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Jednotlivé dopravní módy jsou při zohlednění tohoto 
principu vzájemně provázané a koexistují na bázi kooperace, nikoli konkurence. Průběžně musí být 
doplňován a modernizován vozový park veřejné dopravy. Tématu dopravy a mobility se dotýkají 
především opatření 1.1–1.3, ale zprostředkovaně také „hospodářská“ opatření 4.1 a 5.1. 

Sociální prostředí v regionu se v podmínkách pohraničního pásma, z něhož bylo po válce vysídleno 
německé obyvatelstvo, jež nahradili nově příchozí obyvatelé, vyznačuje relativní stabilitou. Přesto se i 
v této oblasti odehrávají změny, které vedou k větší polarizaci společnosti podle sociálního, 
vzdělanostního či ekonomického statusu. Tento proces má i svůj prostorový vzorec, v rámci něhož 
dochází ke koncentraci mladých, vzdělaných aktivních obyvatel do větších měst a jejich zázemí 
(typicky okolí Vrchlabí), které pro tyto skupiny obyvatel plní funkci pracovního a společenského 
centra. Část mladších a vzdělanějších obyvatel z regionu odchází. Některé části území MAS Krkonoše 
(zejména obce na východě území – Žacléřsko, severní Trutnovsko) se naopak potýkají se zhoršováním 
své ekonomické a sociální situace s tím, jak v nich dochází ke stárnutí obyvatel (vesnická sídla 
v periferní poloze, ale v menší míře také některé části měst) a ke koncentraci obyvatel s nižším 
sociálním, ekonomickým a vzdělanostním statusem. Tyto oblasti mají také největší problémy 
s nezaměstnaností. Tyto skutečnosti spolu se sociodemografickými trendy (stárnutí obyvatel, větší 
provázání rodinného a pracovního života rodičů atd.) vyvolávají potřebu koordinovaného řešení 
nabídky sociálních, vzdělávacích a zdravotních služeb. Dlouhodobě je potřeba rozvíjet a integrovat 
sociální a zdravotní služby pro specifické cílové skupiny (seniory, matky s dětmi, ohrožené skupiny). 
Všem takto ohroženým skupinám je nutné umožnit přístup k zaměstnání, vzdělávání, bydlení. 
Vhodnou formou se mohou stát mj. sociální podniky. Dalším cílem je zvyšování nabídky a kvality 
terénní sociální práce a terénních programů a rozvoj inkluzivního vzdělávání. Uvedenými výzvami se 
zabývají opatření 1.4, 2.1, 2.2 a 5.1. 

Se zmíněnými sociálními aspekty území souvisí také formování územní identity, sounáležitosti a 
soudržnosti obyvatel. Toho chce strategie dosáhnout prostřednictvím zachování, obnovy a oživení 
hmotného a nehmotného kulturního dědictví, rozvoje občanské společnosti (reprezentované 
například spolkovou činností), realizace kulturních a dalších akcí. K tomu přispějí opatření 1.4 a 3.1–
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3.5 orientovaná na sociální dimenzi rozvoje regionu, ale i opatření 6.4, které přispívá k péči o přírodu 
a krajinu jako nedílné součásti identity krkonošského regionu. 

Zásadní výzvou pro většinu venkovských oblastí v Česku je zajištění, resp. udržení jejich občanské 
vybavenosti a dopravní dostupnosti, a tedy i celkové životaschopnosti. Region se nepotýká 
s problémem vylidňování nejmenších venkovských sídel a stárnutím obyvatel v takové míře jako jiné 
venkovské oblasti. Přesto je vedle zvyšování kvality jednotlivých služeb pro občany nezbytné také 
udržení nebo zvýšení jejich dostupnosti. Infrastruktury, kvality a dostupnosti služeb a občanské 
vybavenosti se týkají zejména opatření 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 a 3.4, která se sice věcně odlišují 
(kultura, vzdělávání, sociální služby…), ale naplňují tento průřezový cíl. 

Adekvátní reakce na výše nastíněné oblasti rozvojových priorit není možná bez hledání řešení, která 
přinesou kýžené zlepšení stavu. Tato řešení do značné míry spočívají také v hledání inovativních 
prvků a metod, reagujících především na rozvojové problémy, které se pomocí zažitých metod nedaří 
v dlouhodobém horizontu uspokojivě řešit.  

V oblasti občanské vybavenosti, vzdělávání a dopravy může k řešení rozvojových problémů přispět 
iniciativní a podpůrný přístup místních aktérů k prosazování výstavby dálnic D11 a D35 a obnovy silnic 
II. a III. třídy a odstraňování dopravních závad na silnicích II. třídy ze strany jejich správce (Opatření 
1.1). Inovativním řešením problému přehlcení jádrové části Krkonoš, resp. hlavních turistických 
středisek IAD může být řešení dopravy v klidu prostřednictvím budování parkovišť P+R v návaznosti 
na turistickou veřejnou dopravní obslužnost či zavádění dopravní telematiky pro pružný management 
dopravy v klidu (Opatření 1.1). Významnou rozvojovou výzvou je zvyšování bezpečnosti účastníků 
silničního provozu, a to prostřednictvím zklidňování dopravy na průtazích frekventovaných silnic 
intravilány sídel a odstraňování konfliktních míst mezi pěší a automobilovou dopravou, potřeby 
specifických skupin obyvatel pomůže řešit odstraňování bariérovosti pěší a veřejné dopravy (Opatření 
1.1, 1.2 a 1.3). Atraktivitu veřejné dopravy může zvýšit jak modernizace zastávek veřejné dopravy a 
přestupních terminálů, tak Směřování rozvoje sídel a lokalizace služeb v jejich rámci do blízkosti 
železnice, či podpora turistické dopravní obslužnosti (Opatření 1.2). Vedle obligátní výstavby 
cyklostezek může k vyššímu využívání cyklistické dopravy přispívat také budování doprovodné 
infrastruktury a zavedení systému půjčování a sdílení jízdních kol (Opatření 1.3). Inovativním 
příspěvkem ke zvyšování kvality a relevance vzdělávání může být rozvoj specifických znalostí a 
dovedností u dětí, mládeže, ale i dospělých (finanční gramotnost, jazykové dovednosti, EVVO apod.), 
podpora nabídky alternativních vzdělávacích programů, nebo přenos zkušeností a pozitivních vzorů 
mezi vzdělávacími institucemi uvnitř regionu i zvnějšku (Opatření 1.4). K udržitelnosti občanské 
vybavenosti v menších městech a obcích mohou napomoci investice a organizační změny vedoucí ke 
zvýšení efektivity a ekonomické rentability jednotlivých složek občanské vybavenosti (sloučení 
provozoven, mobilní provozovny, centra služeb „pod jednou střechou“ apod., viz Opatření 1.5). 

Sociální soudružnost (nejen) v regionu MAS Krkonoše má podpořit přeměna sociálních služeb a 
zdravotnictví ve služby komunitního typu, které umožňují klientům setrvávat v jejich přirozeném 
prostředí, v čemž je mají podpořit nová zařízení i rozšířené kapacity ambulantních, terénních a 
nízkokapacitních pobytových sociálních a zdravotních služeb. V oblasti zdravotnictví se to týká 
především ošetřovatelské péče (Opatření 2.1), v oblasti sociálních služeb široké škály služeb pro 
cílové skupiny seniorů, osob zdravotně postižených, dětí a mládeže a osob ohrožených sociálním 
vyloučením (Opatření 2.2).  

Ke kvalitě života v regionu a regionální identitě nemalou měrou přispívá oblast Kultury, památek a 
neformálního vzdělávání. V oblasti kultury může být pozitivních změn dosaženo nejen podporou 
zázemí ve formě objektů i úprav veřejných prostranství pro účely pořádání kulturních akcí, ale i 
systematická koordinace a propagace kulturní nabídky v regionu mj. s důrazem na akce pro specifické 
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skupiny obyvatel (Opatření 3.1). K větší efektivitě památkové péče může přispívat Realizace 
kulturních, vzdělávacích, spirituálních a dalších akcí a událostí v prostorách kulturních památek a 
dalších kulturně cenných objektů (Opatření 3.2). Volnočasové vyžití dětí a mládeže je přitom vhodné 
podpořit nejen budováním vhodného zázemí, ale i podporou nedostatkových lidských zdrojů v této 
oblasti, a to mj. prostřednictvím dalšího vzdělávání vedoucích zájmových činností dětí a mládeže 
(Opatření 3.3). Totéž platí i u sportu, kde je obdobně kladen důraz na další vzdělávání trenérů 
(Opatření 3.4). Přetrvávající finanční potíže spolků může mj. řešit směřování spolků k dlouhodobé 
udržitelnosti jejich činnosti (Opatření 3.5).  

V oblasti zemědělství a místního trhu může přispět k zajištění odbytu místních produktů mj. rozvoj 
systému regionální certifikace výrobků, zavedení obdobného systému certifikace služeb, prezentace 
certifikovaných výrobků a služeb obyvatelům i návštěvníkům, marketing regionálních produktů, nebo 
pořádání výstav a trhů propagujících a nabízejících místní produkty (Opatření 4.1).  Kromě zmíněné 
podpory odbytu na regionálním trhu, může rozvoji zemědělství prospívat mj. podpora krátkých 
dodavatelských řetězců, servis a poradenství zemědělcům (např. ve věci dotačních příležitostí), 
podpora investic do zemědělské výroby, zvýšení přidané hodnoty zemědělské produkce či 
diverzifikace produkce (Opatření 4.2). 

Inovativním řešením potřeb v oblasti podnikání, profesního a mimoškolního vzdělávání může být 
jednak rozvoj služeb pro drobné podnikání (podnikatelský inkubátor, celoživotní vzdělávání 
podnikatelů, publicita příkladů dobré praxe, atd.), jednak různé formy spolupráce mezi podnikateli a 
školami či podpora opatření snižujících dopady sezónních prací na zaměstnanost (např. mezisezónní 
výměny pracovních sil mezi různými zaměstnavateli, viz Opatření 5.1). K rozvoji infrastruktury a 
služeb cestovního ruchu by přispělo vytvoření udržitelného systému financování doplňkových služeb 
a provozování infrastruktury v cestovním ruchu, vytváření komplexní celoroční turistické nabídky či 
zajištění integrace a doplňkovosti služeb v rámci turistických oblastí (Opatření 5.2). V oblasti řízení 
rozvoje cestovního ruchu je kýženým inovativním nástrojem vytvoření systému průběžného 
financování aktivit celokrkonošské destinační organizace, inovativní řešení je možné hledat také v 
oblasti marketingu cestovního ruchu, a to např. v podobě realizace výkonově orientovaných 
komunikačních kampaní a rozšíření a konkretizace spolupráce s cestovními kancelářemi pro příjezdy 
různých cílových skupin návštěvníků (Opatření 5.3). 

V oblasti Životního prostředí spočívají inovativní prvky mj. ve vyhlašování architektonických soutěží 
při zpracování urbanistických a architektonických studií a návrhů pro přípravu významných 
investičních záměrů (Opatření 6.1). K řešení dlouhodobě neefektivní snahy o revitalizaci brownfieldů 
může přispět také navrhovaná pasportizace brownfieldů v území, jejich následná revitalizace může 
přispět k řešení dlouhodobě přetrvávajícího problému rozšiřování ploch sídel do volné krajiny 
(Opatření 6.1). Rezervy v systému nakládání s odpady může řešit podpora separace a recyklace 
odpadu prostřednictvím výstavby, rozšiřování a modernizace sběrných dvorů na tříděný odpad, jakož 
i řešení likvidace bioodpadu, které je na venkově často podceňované (Opatření 6.2). Na dlouhodobě 
neřešený problém prašnosti v sídlech s negativními vlivy na zdraví obyvatel reagují aktivity spočívající 
mj. ve výsadbě ochranné zeleně a vytváření vodních prvků v sídlech (Opatření 6.4), ke stabilizaci 
vodního režimu v krajině může přispět navrhované zakládání rybníků a dalších vodních ploch 
(Opatření 6.3). Ke kvalitě ovzduší může výrazně přispět snižování energetické náročnosti a rozšíření 
ekologických způsobů vytápění v sektoru bydlení, výroby i služeb (Opatření 6.5).  
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6 VAZBA NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Cílem této kapitoly je poskytnutí přehledu relevantních strategií, které mají na daném území dopad a 
popis jejich vazby na SCLLD MAS Krkonoše. V rámci kapitoly byly zmapovány vazby SCLLD MAS 
Krkonoše na následující dokumenty: 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 
 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše 
 Plán péče Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo 2010 – 2020 

V následující tabulce je znázorněna vazba opatření Obecné strategie SCLLD (kapitola 4 Strategické 
části SCLLD MAS Krkonoše) na opatření mapovaných strategických dokumentů. Vazba SCLLD MAS 
Krkonoše na příslušné dokumenty je stručně popsána v další části této kapitoly. 

Tabulka 3: Přehled vazeb SCLLD MAS Krkonoše na strategické dokumenty 

Strategický 
dokument 

Priorita  / cíl / opatření apod.   
(dle konkrétního strategického dokumentu) 
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St
ra

te
gi

e 
ro

zv
oj

e 
Kr

ál
ov

éh
ra

de
ck

éh
o 

kr
aj

e 
20

14
 –

 2
02

0 

1.1 Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského 
prostředí na území Královéhradeckého kraje 4.1, 5.1 

1.3. Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením vzdělanostní 
struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce 1.4 

1.4. Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovní ruchu jako 
významné složky regionální ekonomiky 

5.2, 5.3 

2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost 
dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel 1.1, 1.2, 1.3 

2.3 Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou šetrnou 
k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu 1.2 

3.1 Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v Královéhradeckém kraji a 
podporovat zdravý životní styl jeho obyvatel 

2.1 

3.2 Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální 
služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje 

2.2 

3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času 
pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

4.1 Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajistit 
dostatečnou ochranu před povodněmi 

6.3 

4.2 Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na 
území Královéhradeckého kraje 

6.2 

4.4 Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a 
přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty 

6.1, 6.4, 6.5 

4.5 Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat rozvoj 
jejich mimoprodukčních funkcí 4.1, 4.2 

5.2 Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí Královéhradeckého kraje 
s ohledem na jejich regionální disparity 6.1 
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Strategický 
dokument 

Priorita  / cíl / opatření apod.   
(dle konkrétního strategického dokumentu) 

Vazba na 
opatření SCLLD 

 5.3 Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem spolupráce 
na regionální i meziregionální úrovni 6.1 
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1.1: Modernizace dálkové a regionální silniční sítě 1.1 

1.2: Revitalizace železnice a rozvoj šetrných forem dopravy 1.2, 1.3 

1.3: Ostatní druhy dopravy a telekomunikace 1.3 

2.1: Institucionální zajištění regionálního rozvoje 6.1 

2.2: Občanská vybavenost 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 

2.3: Sociální služby 2.1, 2.2 

2.4: Zdravotní služby 2.2 

3.1: Lidské zdroje, školství a trh práce 1.4, 5.1 

3.2: Organizační zabezpečení rozvoje ekonomiky 5.1, 6.1 

3.3: Regionální produkce a regionální trh 4.1, 4.2, 5.1 

4.1: Integrace nabídky služeb v cestovním ruchu 5.1 

4.2: Kvalita služeb a lidské zdroje v cestovním ruchu 5.1, 5.2 

4.3: Marketing cestovního ruchu 5.2 

4.4: Spolupráce aktérů v cestovním ruchu 5.2 

5.1: Koordinace územního a urbánního rozvoje 6.1 

5.3: Využívání přírodních zdrojů 5.2, 6.1, 6.5 

5.4: Životní prostředí v obcích 1.5, 4.2, 5.2, 5.1, 6.4  
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5.1.2 Ekologická výchova 1.4, 6.2, 6.4 

5.2.1 Rekreační a sportovní aktivity „intenzivní“ (tzv. tvrdý turismus) 6.1, 6.4 

5.2.2 Rekreační a sportovní aktivity „neintenzivní“ (tzv. měkký turismus, 
ekoturismus 5.2 

5.2.3 Certifikace kvality služeb v turismu a podpora místních produktů 4.1, 4.2 

5.2.4 Monitoring indikátorů kvality CR 5.1, 5.2 

5.4 Občanská sdružení s aktivitami ve vztahu k NP 6.1 
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1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem 5.1 
1.3 Podpora integrace dopravních systémů 1.2 
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury 1.1, 4.2, 6.2, 6.3 
1.5 Adaptabilita trhu práce 5.1 
2.1 Modernizace silniční infrastruktury 1.1 
3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro 
využití kulturního 
potenciálu 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti 2.2 
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Strategický 
dokument 

Priorita  / cíl / opatření apod.   
(dle konkrétního strategického dokumentu) 

Vazba na 
opatření SCLLD 

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 1.1, 1.2, 1.3, 6.3 
4.3 Podpora inovací v podnikání 2.2, 4.1, 5.1, 5.2  
5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky 2.2, 4.1, 5.1, 5.2 

5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 
2.1, 2.2 

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území 
po bývalé těžbě 
nerostných surovin 

6.1 

6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového 
využití 6.2 

6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě 
na místní podmínky 6.5 

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 6.3 
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot 6.4 
7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom 6.1, 6.3, 6.4 
9.1 Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a 
regionálnímu rozvoji 6.1 

9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce Vazba na celou 
SCLLD 

 

1.2 Zajištění spolupráce a komunikace mezi poskytovateli sociálních 
služeb v území ORP Vrchlabí a DSOHL, vytvoření Koordinační skupiny 
sociálních služeb 

2.2 

1.3 Zajištění vzájemné spolupráce s obcemi a jejich participace na sociálních 
službách v rámci územně správního obvodu ORP Vrchlabí 
a DSOHL 

2.2 

1.4 Opatření k zajištění informovanosti a spolupráce v sociální 
oblasti 2.2 

2.2 Vytvořit a zajistit systém terénních sociálních služeb pro cílové 
skupiny senioři, osoby se zdravotním postižením 2.2 

2.3 Zpřístupnit sociální služby všem občanům obcí správního obvodu 
ORP Vrchlabí a DSOHL zajištěním bezbariérových přístupů 
především do veřejných prostor a zařízení 

2.2 

2.4 Zajistit propagaci dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb v 
územně správním obvodu ORP Vrchlabí a DSOHL a jeho další 
rozšíření 

2.2 

2.5 Pořízení bezpečnostní signalizace pro pomoc seniorům v náhlé krizové 
situaci a s tím spojené osvětové aktivity 2.2 

2.6 Zajištění denního stacionáře pro seniory 2.2 
2.7 Zajistit chráněné bydleni pro osoby s mentálním postižením a 
kombinovanými vadami 2.2 

2.8 Zajištění zaměstnání osob zdravotně postižených na volném trhu práce 2.2 
2.9 Zakoupení plošiny pro vozíčkáře 2.2 
2.10 Komplexní zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodinu a dítě 2.2 
2.11 Vybudování a zajištění činnosti nízkoprahového zařízení v SO ORP 
Vrchlabí a DSOHL 2.2 

3.1 Rozšíření stávajících služeb z RIAPSu v Trutnově na oblast SO ORP 
Vrchlabí a DSOHL 2.2 

3.2 Řešit variantně ubytování pro osoby bez přístřeší na Vrchlabsku, 
perspektivně i vybudováním ubytovny 2.2 
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STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 – 2020 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je základním krajským koncepčním dokumentem pro 
nadcházející období Politiky hospodářské a sociální soudružnosti EU. Strategie bude dále 
rozpracována do střednědobých Programů rozvoje kraje (aktuální Program rozvoje KHK však není k 
dispozici). Strategie se člení na pět hlavních strategických oblastí: 

• Strategická oblast 1 Konkurenceschopnost a inovace 

• Strategická oblast 2 Dopravní dostupnost a mobilita 

• Strategická oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost 

• Strategická oblast 4 Environmentální prostředí a sítě 

• Strategická oblast 5 Vyvážený rozvoj a správa regionu 

Ačkoli je Strategie zaměřena na celé území kraje a řeší tedy rozvojové problémy různých typů území, 
mnohé rozvojové potřeby jsou totožné i v zájmovém území, což se také projevuje na silné koherenci 
strategických cílů krajské Strategie a opatření SCLLD MAS Krkonoše.  

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE 

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše (ISSR Krkonoše) vznikla z popudu Svazku měst a obcí 
Krkonoše za účelem usměrnění budoucího rozvoje na území SMO Krkonoše. Území SMO Krkonoše se 
do značné míry překrývá s územím MAS Krkonoše, ž čehož vyplívá, že má obdobné rozvojové 
potřeby. Návaznost SCLLD na ISRR Krkonoše byla zajištěna i prostřednictvím kolektivu zpracovatele a 
některých členů pracovních skupin a řídícího výboru SCLLD, kteří se podíleli na tvorbě obou 
dokumentů.  

ISRR Krkonoše je rozdělena na následující Prioritní oblasti: 

 Doprava, dopravní dostupnost a telekomunikace 

 Sociální soudružnost a veřejné služby 

 Ekonomika a lidské zdroje 

 Cestovní ruch 

 Životní prostředí a přírodní zdroje 

Z přehledu v Tabulka 3 vyplývá téměř úplný překryv mezi opatřeními ISRR Krkonoše a opatřeními 
Obecné strategie SCLLD MAS Krkonoše, který je daný jak podobnou územní působností obou 
dokumentů, tak podobným složením osob, které se podílely na přípravě a připomínkování obou 
dokumentů.   

PLÁN PÉČE KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2010-2020 

Plán péče je koncepčním rozvojovým dokumentem KRNAPu, obsahující popis všech dlouhodobých i 
krátkodobých cílů a opatření, jejichž realizace je zárukou rozumného využívání Krkonoš při 
respektování všech přírodních a kulturně-historických hodnot, které naše nejvyšší pohoří má. Území 
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KRNAPu přitom tvoří velkou část území MAS a velkou měrou ovlivňuje rozvojový potenciál i rozvojové 
potřeby území MAS Krkonoše. Vzhledem k náplni činnosti KRNAPu i značnému významu území 
KRNAPu pro cestovní ruch je souvislost mezi opatřeními, resp. cíli Plánu Péče a opatřeními, resp. cíli 
Obecné strategie CLLD zaznamenána zejména v oblastech Environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty, rozvoje cestovního ruchu a spolupráce mezi aktéry v území (s důrazem na spolurpáci mezi 
samotnou Správou KRNAPu a MAS Krkonoše, resp. sousední MAS Příjďte Pobejt). Aktivity navrhované 
v opatřeních SCLLD MAS Krkonoše přitom neodporují cílům Plánu péče a jejich koherence s cíli péče o 
KRNAP byla zajištěna mj. konzulacemi s pracovníky Správy KRNAPu v rámci procesu přípravy SCLLD 
MAS Krkonoše. 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2014–2020 

Podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR ČR) spadá území MAS Krkonoše převážně do 
dvou hlavních typů území z hlediska rozvojových znaků – západní část (Vrchlabí, Špindlerův Mlýn) a 
jihovýchodní část (Mladé Buky) území, tvoří tzv. rozvojové území a zbytek území má charakter tzv. 
stabilizovaného území. Pouze obec Lampertice byla identifikována jako tzv. periferní území, a to 
patrně i vzhledem k dlouhodobě zvýšené nezaměstnanosti v obci. V rámci této typologie  

Při mapování souladu SCLLD MAS Krkonoše se SRR ČR je tedy zapotřebí sledovat priority SRR ČR pro 
rozvojová, stabilizovaná i periferní území (Priorita 1 – Priorita 9 SRR ČR). Z porovnání příslušných 
opatření SRR ČR a opatření SCLLD MAS Krkonoše vyplývá, že opatření SCLLD MAS Krkonoše více či 
méně naplňují valnou většinu z opatření SRR ČR. Tematicky není ve Strategické části SCLLD MAS 
Krkonoše řešena pouze Priorita 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů, protože se 
spíše týká intervencí z vyšší úrovně.  

STRATEGIE ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP VRCHLABÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LÉTA 2015 – 
2020 

Strategie ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb formuluje potřeby a záměry, které do značné míry 
odpovídají celému území MAS Krkonoše. SCLLD MAS Krkonoše na tuto Strategii důsledně navazuje, a 
to jak v analytické části, tak ve formulaci Opatření 2.2 SCLLD, tak v opatřeních programových rámců. 
Návaznost zde byla zajištěna jak zapracováním výstupů Strategie, tak účastí expertů, kteří se 
dlouhodobě podílí na plánování v oblasti sociálních služeb v území v příslušné Pracovní skupině pro 
přípravu SCLLD. SCLLD přitom vytváří podmínky pro případné mírné rozšíření nabídky, resp. kapacit 
sociálních služeb v návaznosti na vyjednávání o možnostech dlouhodobého financování provozu 
sociálních služeb a zejména pak pro kvalitativní rozvoj služeb v souvislosti s dílčí modernizací zařízení 
sociálních služeb a nákupu vybavení potřebného pro poskytování sociálních služeb. SCLLD navíc 
umožňuje i vytváření či podporu dalších služeb, které sice nemají charakter sociální služby podle 
platné legislativy, ale které slouží k podpoře příslušných cílových skupin. 
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7 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán sestává z níže zpracovaných programových rámců. V případě Strategie CLLD pro MAS 
Krkonoše jsou relevantní programové rámce pro tyto operační programy: 

 Integrovaný regionální operační program, 

 Operační program Zaměstnanost, 

 Program rozvoje venkova. 

Každý programový rámec se skládá z jednoho nebo několika opatření, která představují věcně 
ucelené soubory podporovaných aktivit. Pro úroveň každého opatření jsou tedy mimo jiné 
definovány způsobilé aktivity, výše podpory, monitorovací indikátory atd. Každé opatření je 
zpracováno v jednotné „šabloně“, která vychází z požadavků jednotlivých řídicích orgánů OP na 
strukturu popisu jednotlivých programových rámců. 

Konečný přehled podporovaných aktivit, konkrétní preferenční kritéria, typ příjemců a cílových 
skupin a nastavení velikosti projektů z hlediska výše způsobilých nákladů bude upřesněno v 
jednotlivých výzvách.  



46 

 

7.1 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP 

OPATŘENÍ IROP A: INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Vazba na opatření strategie CLLD  Opatření 2.2: Sociální a návazné služby 

Vazba na specifický cíl OP Opatření je přímo navázané na SC 4.1 IROPu. Z tematického hlediska je však navázané na následující specifické cíle IROPu: 
 IROP, SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Popis opatření  Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů). Potřeby v těchto oblastech jsou podrobněji specifikovány v kapitole 2.6 
(Občanská vybavenost, kultura, společenské a sportovní aktivity) Analytické části dokumentu.  

Témata projektů/typové projekty  Vybudování či modernizace zázemí pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální služby 
 Nákup vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální služby 
 Vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci 

Příjemci Typy příjemců – sociální služby  
 nestátní neziskové organizace  
 organizační složky státu  
 příspěvkové organizace organizačních složek státu  
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji  
 obce  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 dobrovolné svazky obcí  
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
 církve  
 církevní organizace  

Velikost projektů (Kč) Maximální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 
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OPATŘENÍ IROP A: INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Minimální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Principy pro určení preferenčních kritérií  Soulad s Komunitním plánem sociálních služeb SO ORP Vrchlabí, resp. SO ORP Trutnov 
 Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS  

Monitorovací indikátory Indikátory výsledku 

 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

Indikátory výstupu 
 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
 5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 

OPATŘENÍ IROP B: INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Vazba na opatření strategie CLLD  Opatření 5.1 Hospodářský rozvoj a trh práce 

Vazba na specifický cíl OP Opatření je přímo navázané na SC 4.1 IROPu. Z tematického hlediska je však navázané na následující specifický cíl IROPu: 
 IROP, SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Popis opatření  Cílem opatření je sociální začleňování osob se zdravotním a sociálním hendikepem prostřednictvím podpory sociálního 
podnikání. Sociální podnik musí přispívat k podpoře sociálního začleňování a minimálně 30 % zaměstnanců z celkového 
počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. Potřeby v těchto oblastech jsou podrobněji 
specifikovány v kapitole 2.3 (Ekonomická situace území a struktura ekonomiky území) Analytické části dokumentu.  

Témata projektů/typové projekty  Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků 

Příjemci  osoby samostatně výdělečné činné  
 nestátní neziskové organizace  
 církve 
 církevní organizace   

Velikost projektů (Kč) Maximální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 
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OPATŘENÍ IROP B: INFRASTRUKTURA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Minimální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Principy pro určení preferenčních kritérií  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS  

Monitorovací indikátory Indikátory výsledku 

 1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním 

Indikátory výstupu 

 1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu 
 1 01 02 Počet podniků pobírajících granty 
 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 
 1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 
 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny 

 

 

OPATŘENÍ IROP C: INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ 

Vazba na opatření strategie CLLD  Opatření 1.4: Vzdělávání a školství 

Vazba na specifický cíl OP Opatření je přímo navázané na SC 4.1 IROPu. Z tematického hlediska je však navázané na následující specifický cíl IROPu: 
 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Popis opatření  Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání, a to především z hlediska vytváření 
podmínek pro rozvoj klíčových kompetencí žáků počátečního vzdělávání a dalších cílových skupin a vytváření podmínek 
pro sociální začleňování na školách, a to především pro žáky se zdravotním hendikepem. Potřeby v těchto oblastech jsou 
podrobněji specifikovány v kapitole 2.6.2 (Školství) Analytické části dokumentu.  
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OPATŘENÍ IROP C: INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ 

Témata projektů/typové projekty  Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče 
o děti do 3 let, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit 

 Stavební úpravy a pořizování vybavení za účelem podpory sociální inkluze v předškolním, základním a středním 
vzdělávání 

 Rozvoj infrastruktury (stavební úpravy, pořízení vybavení) pro zajištění rozvoje žáků ZŠ a SŠ v klíčových kompetencích 
(komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) 

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu na ZŠ a SŠ 
 Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, 

řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) 
 Budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné 

obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže 

Příjemci  zařízení péče o děti do 3 let  
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy  
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
 kraje  
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu  

Velikost projektů (Kč) Maximální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Minimální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Principy pro určení preferenčních kritérií  Soulad s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v SO ORP Vrchlabí, resp. SO ORP Trutnov 
 Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS  
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OPATŘENÍ IROP C: INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ 

Monitorovací indikátory Indikátory výsledku 

 5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 
 5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 
 5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

Indikátory výstupu 

 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 

OPATŘENÍ IROP D: INFRASTRUKTURA DOPRAVY 

Vazba na opatření strategie CLLD  Opatření 1.3: Cyklistická a pěší doprava 

Vazba na specifický cíl OP Opatření je přímo navázané na SC 4.1 IROPu. Z tematického hlediska je však navázané na následující specifický cíl IROPu: 
 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis opatření  Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti a odstraňování bariér v dopravě a zvýšení podílu cyklodopravy. Potřeby v těchto 
oblastech jsou podrobněji specifikovány v kapitole 2.2.4 (Ostatní druhy dopravy a pohybu) Analytické části dokumentu.  

Témata projektů/typové projekty  Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců (budování bezbariérových chodníků, přechodů a veřejného osvětlení, především 
na frekventovaných průtazích obcemi) 

 Výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklotras včetně realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním 
prostoru silnic a místních komunikací pro využití jízdního kola za účelem zajištění cestování do zaměstnání, škol a za 
službami  

 Instalace doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu (stojany na kola v obcích, “cykloparkoviště” u nádraží a 
zastávek) 

 Odstraňování bariérovosti pěší a veřejné dopravy (přestavba bariérových přechodů pro chodce, zastávek, schodů atd.) 

Příjemci  kraje  
 obce  
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OPATŘENÍ IROP D: INFRASTRUKTURA DOPRAVY 

 dobrovolné svazky obcí  
 organizace zřizované nebo zakládané kraji  
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
 organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  
 dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě  
 Ministerstvo dopravy ČR  
 subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, 
a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  

Velikost projektů (Kč) Maximální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Minimální způsobilé výdaje Limity budou stanoveny až v příslušné výzvě MAS 

Principy pro určení preferenčních kritérií  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS  

Monitorovací indikátory Indikátory výsledku 
 7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě 
 7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 

Indikátory výstupu 
 7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 
 7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 
 7 62 00 Délka rekonstruovaných  cyklostezek a cyklotras 
 7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 
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7.2 PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Z 

1) Specifický cíl SCLLD – Sociální soudružnost 
1.1) Opatření SCLLD A: Sociální služby 

 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření naplňuje cíle SC 2.3.1 OPZ prostřednictvím podpory lepší dostupnosti sociálních služeb a důrazu na zlepšení situace osob 
ohrožených sociálním vyloučením, zejména ve smyslu podpory služeb, které jim usnadní plnohodnotné začlenění do trhu práce a 
společenského života v území.  
 

B) Popis cíle opatření 
Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením včetně cílových skupin obyvatel se ztíženou pozicí na trhu práce, a to zejména 
prostřednictvím podpory sociálních služeb odlehčujících osobám pečujícím o hendikepované členy domácnosti. Opatření vychází z problémů 
a potřeb, které byly stanoveny na základě výsledků socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a zjišťování mezi cílovými skupinami. Problémy 
a potřeby v oblasti sociálních služeb blíže specifikuje kap. 2.6.1 Analytické části dokumentu.   
 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Opatření 1.1 přímo navazuje na Opatření Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování z Programového rámce IROP, které má být 
implementováno prostřednictvím prioritní osy 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu IROPu.  Uvedené opatření je mj. zaměřené na 
budování infrastruktury sociálních služeb. Infrastruktura vybudovaná v rámci podpory z Programového rámce IROP tak může být 
naplňována službami podpořenými z Opatření 1.1 Programového rámce OPZ.  
 

D) Priorizace navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky 

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených 
na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou (v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o 
sociálních službách i mimo tento zákon), podpora komunitní sociální práce. 
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b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  
 
V případě navýšení alokace budou podpořeny další projekty v oblasti terénních a ambulantních sociálních služeb včetně celoživotního 
vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby. 

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

V souladu s finančním plánem předpokládáme realizaci projektů v období 2017 – 2023. 
Harmonogram vyhlašování výzev: 

 Rozdělení rezervované alokace na výzvy MAS v jednotlivých letech se předpokládá následovně: 
o 2016: 0 Kč 
o 2017: 0 Kč 
o 2018: 5000 000 Kč 
o 2019: 0 Kč 
o 2020: 1936 000 Kč 
o 2021-23: 0 Kč 

 
F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně se jedná o 
následující služby: 

 odborné sociální poradenství 
 terénní programy 
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 raná péče 
 krizová pomoc 
 kontaktní centra 
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
 sociální rehabilitace 
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 sociálně terapeutické dílny 
 služby následné péče 
 podpora samostatného bydlení 
 osobní asistence 
 odlehčovací služby 

 
Vzhledem k dlouhodobému horizontu plánování SCLLD MAS Krkonoše i absenci dlouhodobé perspektivy v rámci provozu sociálních služeb 
není okruh podporovaných služeb oproti Výzvě č. 047 ŘO OPZ (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) 
zúžen. MAS Krkonoše předpokládá konkretizaci podporovaných služeb v rámci jednotlivých výzev, u jejichž přípravy bude stanovena 
priorizace podporovaných služeb na základě aktuální situace. 
 

G) Podporované cílové skupiny 
 

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např. osoby se zdravotním postižením, osoby s 
kombinovanými diagnózami, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, osoby 
ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby 
žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé atd. 
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci v přímé práci s klienty, 
pouze však ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. 
Definice jednotlivých cílových skupin bude upřesněna u konkrétních výzev.  
 

H) Typy příjemců podpory 
 
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s výjimkou OSVČ a obchodních 
korporací vymezených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 
I) Absorpční kapacita MAS 
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V regionu MAS Krkonoše v současné době sídlí 7 poskytovatelů sociálních služeb, další subjekty z jiných regionů zde poskytují ambulantní a 
terénní sociální služby (viz. kap. 2.6.1 Analytické části). Dále v regionu působí řada subjektů poskytujících návazné služby v oblasti péče o 
seniory, prorodinných služeb či prevence rizikových forem chování. Místní poskytovatelé sociálních služeb zpravidla mají zkušenosti s 
čerpáním dotačních prostředků, a to jak ze SF EU, tak z dalších dotačních titulů (především z dotačních titulů KHK) 

 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 

Prostřednictvím podpory sociálních služeb budou podpořeny především cílové skupiny osob marginalizovaných ve společnosti i na 
trhu práce (viz Odrážka G - Podporované cílové skupiny). 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv 

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv. 

 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

MAS Krkonoše bude provádět výběr integrovaných projektů na úrovni MAS nediskriminačně a transparentně na základě objektivních 
výběrových kritérií. Preferenční kritéria budou vycházet především z následujících principů: 
- projekt je v souladu se strategií CLLD MAS Krkonoše 
- projekt je v souladu s finančním plánem strategie CLLD MAS Krkonoše 
- projekt je v souladu s rozvojovým dokumentem v oblasti sociálních služeb  
- u projektu bude prokázána potřebnost dané služby (podpory osob z cílových skupin) v příslušné lokalitě.  

 
MAS Krkonoše do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 
2014-2020 
 

Indikátory výstupu 
číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 0 - 120 
67001 Kapacita podpořených 

služeb 
místa 0 - 7 
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Indikátory výsledku 
číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 

67010 Využívání podpořených 
služeb 

osoby 0 - 150 

67310 Bývalí účastníci projektů, 
u nichž intervence 
formou sociální práce 
naplnila svůj účel 

osoby 0 - 120 

67315 Bývalí účastníci projektů 
v oblasti sociálních 
služeb, u nichž služba 
naplnila svůj účel 

osoby 0 - 120 

 
 

 
1.2) Opatření SCLLD B: Sociální podnikání 

 
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 

Opatření naplňuje cíle SC 2.3.1 OPZ prostřednictvím podpory sociálního podnikání jakožto nástroje pro integraci osob ohrožených sociálním 
vyloučením do trhu práce.  
 

B) Popis cíle opatření 
Sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením včetně cílových skupin obyvatel se ztíženou pozicí na trhu práce, a to 
prostřednictvím podpory sociálního podnikání. Opatření vychází z problémů a potřeb, které byly stanoveny na základě výsledků 
socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a zjišťování mezi cílovými skupinami. Problémy a potřeby v oblasti sociálního podnikání blíže 
specifikuje kap. 2.3.2 Analytické části dokumentu.   
 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Opatření 1.2 přímo navazuje na Opatření IROP B: Sociální podnikání z Programového rámce IROP, které má být implementováno 
prostřednictvím prioritní osy 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu IROPu.  Uvedené opatření je zaměřené na podporu rozvoje 
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infrastruktury budování sociálního podnikání. Infrastruktura vybudovaná v rámci podpory z Programového rámce IROP tak může být 
využívána sociálními podniky podpořenými z Opatření 1.2 Programového rámce OPZ.  
 

D) Priorizace navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky 

 
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků 

 
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  
 

V případě navýšení alokace budou podpořeny projekty v oblasti vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních 
zaměstnanců sociálního podniku  

 
 

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

V souladu s finančním plánem předpokládáme realizaci projektů v období 2017 – 2023. 
Harmonogram vyhlašování výzev: 

 Podpora sociálního podnikání – podle stávajících předpokladů bude výzva vypsána jediná výzva na celou alokaci v prvním čtvrtletí 
roku 2018 

 
F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a 
environmentální sociální podnik 

 
G) Podporované cílové skupiny 
 

U integračních sociálních podniků jsou stanoveny následující cílové skupiny: 
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané  
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- Osoby se zdravotním postižením  
- Osoby v nebo po výkonu trestu  
- Osoby opouštějící institucionální zařízení  
- Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 
 
U environmentálních sociálních podniků jsou stanoveny následující cílové skupiny:  
- Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců 
- Osoby se zdravotním postižením  
- Osoby v nebo po výkonu trestu  
- Osoby opouštějící institucionální zařízení  
- Azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR 
- Neaktivní osoby  
- Osoby pečující o malé děti  
- Uchazeči a zájemce o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let  
- Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě  
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené  
- Osoby pečující o jiné závislé osoby  

 
H) Typy příjemců podpory 

 
- osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
- obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
- Nestátní neziskové organizace. Nestátní neziskové organizace musí v rámci své hlavní činnosti naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož 
účelem byly založeny. Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují výhradně jako svou vedlejší 
činnost. Žadatel je v době podání žádosti min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku dle právní formy organizace. 

  
I) Absorpční kapacita MAS 
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V území MAS Krkonoše je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost osob se ztíženou pozicí na trhu práce (viz. kap. 2.3.2 Analytické 
části). Navzdory tomu zde zatím nepůsobí žádný sociální podnik. Na druhou stranu v území MAS Krkonoše působí přibližně 15-20 
subjektů s chráněnými pracovními místy, mezi nimiž má mnoho subjektů zkušenosti s čerpáním podpory z ESF.  
 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – pozitivní vliv 

Prostřednictvím podpory sociálního podnikání budou podpořeny především cílové skupiny osob marginalizovaných ve společnosti i 
na trhu práce (viz Odrážka G - Podporované cílové skupiny). 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – neutrální vliv 

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv. 

 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

MAS Krkonoše bude provádět výběr integrovaných projektů na úrovni MAS nediskriminačně a transparentně na základě objektivních 
výběrových kritérií. Preferenční kritéria budou vycházet především z následujících principů: 
- projekt je v souladu se strategií CLLD MAS Krkonoše 
- projekt je v souladu s finančním plánem strategie CLLD MAS Krkonoše 
- u projektu bude prokázána potřebnost dané služby (podpory osob z cílových skupin) v příslušné lokalitě. 

 
MAS Krkonoše do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 
2014-2020 
 

Indikátory výstupu 
číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 0 - 3 
10212 Počet podpořených již 

existujících sociálních 
podniků 

organizace 0 - 1 

Indikátory výsledku 
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číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 
62700 Účastníci zaměstnaní po 

ukončení své účasti, 
včetně OSVČ 

osoby 0 - 2 

62800 Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají 
zaměstnání, jsou v 
procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci 
nebo jsou zaměstnaní, a 
to i OSVČ 

osoby 0 - 1 

 

1.1) Opatření SCLLD C: Prorodinná opatření 
 

A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ 
Opatření naplňuje cíle SC 2.3.1 OPZ prostřednictvím podpory prorodinných opatření, jako nástroje, který zlepší situaci rodin s dětmi 
předškolního a mladšího školního věku, a usnadní rodičům plnohodnotné začlenění do trhu práce a společenského života v území.  
 

B) Popis cíle opatření 
Podpora prorodinných opatření umožňujících plnohodnotnou integraci rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku do trhu práce. 
Opatření vychází z problémů a potřeb, které byly stanoveny na základě výsledků socioekonomické analýzy, SWOT analýzy a zjišťování mezi 
cílovými skupinami. Problémy a potřeby v oblasti prorodinných opatření blíže specifikují kap. 2.3.2 a 2.6.2 Analytické části dokumentu.   
 

C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy 
Opatření 1.1 přímo navazuje na Opatření Infrastruktura vzdělávání z Programového rámce IROP, které má být implementováno 
prostřednictvím prioritní osy 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu IROPu.  Uvedené opatření je mj. zaměřené na budování 
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infrastruktury zařízení péče o děti do 3 let. Infrastruktura vybudovaná v rámci podpory z Programového rámce IROP tak může být 
naplňována službami podpořenými z Opatření 1.3 Programového rámce OPZ.  
 

D) Priorizace navrhovaných opatření  
a) opatření financovaná z alokované částky 

 
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
 

b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření  
 

V případě navýšení alokace budou podpořeny aktivity v oblasti vzdělávání pečujících osob. 
 

 
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  

V souladu s finančním plánem předpokládáme realizaci projektů v období 2017 – 2023. 
Harmonogram vyhlašování výzev: 

 Rozdělení rezervované alokace na výzvy MAS v jednotlivých letech se předpokládá následovně: 
o 2016: 0 Kč 
o 2017: 0 Kč 
o 2018: 3 500 000 Kč 
o 2019: 0 Kč 
o 2020: 1500 000 Kč 
o 2021-23: 0 Kč 

 
F) Popis možných zaměření projektů 

Podpora prorodinných opatření spočívající v podpoře následujících zařízení a služeb: 
 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt) 
 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
 Příměstské tábory 
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 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
 Dětské skupiny 

 
G) Podporované cílové skupiny 

- osoby pečující o malé děti 
- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
 

H) Typy příjemců podpory 
 
- Místní akční skupina 
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
- Dobrovolné svazky obcí 
- Organizace zřizované obcemi  
- Organizace zřizované kraji 
- Příspěvkové organizace 
- Nestátní neziskové organizace 
- Obchodní korporace 
- OSVČ (u aktivity dětská skupina platí níže uvedené podmínky) 
- Poradenské a vzdělávací instituce 
- Profesní a podnikatelská sdružení 
- Sociální partneři 
- Školy a školská zařízení  

 
OSVČ může provozovat dětskou skupinu za jistých podmínek. Buď může mít zaměstnance a dětskou skupinu provozovat pro tyto své 
zaměstnance nebo se může spojit s dalšími partnery a provozovat podnikovou dětskou skupinu. Upozorňujeme, že kapacita dětské skupiny 
je minimálně 5 dětí, max. 24 dětí. 

 
I) Absorpční kapacita MAS 
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V oblasti péče o děti do 3 let byla v regionu identifikována čtyři zařízení. Jedná se jednak o Městské jesle, soukromou MŠ Makovička a 
Mateřské centrum Kopretina ve Vrchlabí a Lesní klub Mraveneček v Lánově. Někteří provozovatelé těchto zařízení mají zkušenosti s 
čerpáním podpory z různých dotačních titulů (SF EU i např. KHK). 

 
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – neutrální vliv 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami – pozitivní vliv 

Prostřednictvím podpory prorodinných opatření dochází ke slaďování rodinného a profesního života a rodičům po návratu z 
rodičovské dovolené je usnadněn návrat na trh práce. 

Udržitelný rozvoj – neutrální vliv. 

 
K) Principy pro určení preferenčních kritérií 

MAS Krkonoše bude provádět výběr integrovaných projektů na úrovni MAS nediskriminačně a transparentně na základě objektivních 
výběrových kritérií. Preferenční kritéria budou vycházet především z následujících principů: 
- projekt je v souladu se strategií CLLD MAS Krkonoše 
- projekt je v souladu s finančním plánem strategie CLLD MAS Krkonoše 
- u projektu bude prokázána potřebnost dané služby (podpory osob z cílových skupin) v příslušné lokalitě. 

 
MAS Krkonoše do kritérií hodnocení zahrne aspekty kvality projektů dle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběru projektů 
2014-2020 
 

Indikátory výstupu 
číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 0 - 140 
50001 Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

osoby 0 - 40 

50100 Počet podpořených zařízení 0 - 1 
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zařízení péče o děti 
předškolního věku 

Indikátory výsledku 
číslo název jednotka výchozí stav 2018 cílový stav 

50110 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti 
předškolního věku 

osoby 0 - 20 

50120 Počet osob využívajících 
zařízení péče o děti do 3 
let 

osoby 0 - 20 
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7.3 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV 

V Programovém rámci PRV není řešeno lesnictví. Důvodem je skutečnost, že většina lesních ploch na území MAS Krkonoše se nachází uvnitř 
Krkonošského národního parku, kde jsou možnosti investic v lesním hospodářství výrazně limitované požadavky na ochranu území národního parku. 
Dominantním subjektem v oblasti lesního hospodářství je zde Správa KRNAPu, pro jejíž projekty v oblasti lesního hospodářství není nástroj CLLD 
vhodný. V území byly identifikovány dílčí potřeby podpory v oblasti neproduktivních investic v lesích, ovšem platí zde výše uvedené – Správa KRNAPu 
využívá alternativní zdroje financování projektů (vůči CLLD) a u ostatních potenciálních příjemců nebyla identifikována dostatečná absorpční kapacita. 
Z hlediska strategického řízení SCLLD, jehož součástí byla snaha o koncentraci (omezených) prostředků na rozvojové priority území, došlo k rozhodnutí 
preference podpory rozvoje zemědělství na úkor lesnictví.   

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV A: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  
Vazba na článek Nařízení PRV   Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche  Opatření je zaměřené na investice do zemědělských podniků s důrazem na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělských podniků 

Vazba na cíle SCLLD   Opatření 4.2: Zemědělství 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

 Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských 
staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na 
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 
zemědělském podniku.  

 V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta 
na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV A: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 

Preferenční kritéria  Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy  
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Preference projektů s kratší dobou realizace  

 Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS. 
Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 

stav 
Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0 1 8  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 1  

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Vazba na článek Nařízení PRV   Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 



67 

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Stručný popis fiche  Opatření je zaměřené na investice do zemědělských produktů s důrazem na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
ekonomiky venkova 

Vazba na cíle SCLLD   Opatření 4.2: Zemědělství 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

 Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, 
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní 
kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  

 V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě 
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o 
objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených 
vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází 
membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt (Investice do zemědělských 
produktů) 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Preferenční kritéria  Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy 
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Zvýhodnění zpracování vlastní zemědělské produkce či regionální produkce 
o Preference projektů s kratší dobou realizace 
o Preference záměrů navázaných na regionální značky 

 Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS. 
Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 

stav 
Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0 0 4  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 2  

 

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 
Vazba na článek Nařízení PRV   Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche  Opatření je zaměřené na podporu diverzifikace venkovské ekonomiky prostřednictvím investic na založení a rozvoj 
nezemědělských činností   

Vazba na cíle SCLLD   Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 
 Opatření 4.2: Zemědělství 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

 Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C 
(Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby 
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 
25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a 
agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 
82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků 
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

 V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 
EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené 
v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

 Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve 
vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace  Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

Preferenční kritéria  Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy 
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Preference projektů s kratší dobou realizace 
o Preference záměrů navázaných na regionální značky 

 Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 

stav 
Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0 1 5  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 2  

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Vazba na článek Nařízení PRV   Článek 44  

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche  Opatření je zaměřeno na podporu spolupráce MAS Krkonoše s dalším partnerstvím. 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Vazba na cíle SCLLD  Projekt spolupráce bude v závislosti na zvoleném výsledném zaměření navazovat na některé z níže uvedených opatření SCLLD: 
 Opatření 1.4: Vzdělávání a školství 
 Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 
 Opatření 4.2: Zemědělství 
 Opatření 5.1: Hospodářský rozvoj a trh práce 
 Opatření 5.2: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 
 Opatření 5.3: Marketing a řízení rozvoje cestovního ruchu 



72 

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Oblasti podpory  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  
 

Na základě článku 44 nařízení PRV předpokládá MAS realizovat minimálně jeden projekt spolupráce.  
Předpokládané téma spolupráce: 

 Projekt zaměřený na další rozvoj regionální značky Krkonoše originální produkt (další rozvoj systému regionální 
certifikace výrobků, zavedení obdobného systému certifikace služeb, prezentace certifikovaných výrobků a služeb 
obyvatelům i návštěvníkům). Touto aktivitou jsou naplňována Opatření 4.1 a 5.3 SCLLD. 

Další možná témata projektů: 
 investiční aktivity týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně rozvoje značení místních výrobků a služeb, 

související se vzdělávacími aktivitami, investice do informačních a turistických center 
Podpora musí odpovídat následujícím podmínkám: 

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, 
která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:  

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,  
 investice související se vzdělávacími aktivitami,  
 investice do informačních a turistických center.  

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty.  
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů 
správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány 
pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.  
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala 
provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 
10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace  MAS Krkonoše ve spolupráci s jinými MAS, nebo dalším způsobilým partnerstvím. 
 Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS 

spolupracovat se:  
o a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního 

rozvoje v rámci EU či mimo ni;  
o b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí 

strategii místního rozvoje v rámci EU. 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 000 Kč 
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7.4 PROVAZBA MEZI NAVRŽENÝMI OPATŘENÍMI A PROGRAMOVÝMI RÁMCI 

Tabulka 4 znázorňuje provazbu mezi opatřeními programových rámců (resp. fichemi PRV) navzájem i 
návaznost opatření programových rámců na opatření Strategie CLLD.  

Tabulka 4: Vazba mezi opatřeními strategie a opatřeními programových rámců 

Programový rámec IROP OPZ PRV 
 A B C D A B C A B C D 
Opatření 1.1: Silniční síť a silniční doprava    X        
Opatření 1.2: Veřejná doprava    X        
Opatření 1.3: Cyklistická a pěší doprava    X        
Opatření 1.4: Vzdělávání a školství   XX    X    (X) 
Opatření 1.5: Občanská vybavenost            
Opatření 2.1: Zdravotnictví X  X         
Opatření 2.2: Sociální a návazné služby XX X XX  XX X      
Opatření 3.1: Kultura            
Opatření 3.2: Kulturní a kulturně-historické 
dědictví 

           

Opatření 3.3: Volnočasové aktivity            
Opatření 3.4: Sport            
Opatření 3.5: Spolková činnost            
Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh        X X X (X) 
Opatření 4.2: Zemědělství        XX XX X (X) 
Opatření 5:1: Hospodářský rozvoj a trh 
práce 

 XX    X     (X) 

Opatření 5.2: Infrastruktura a služby CR           (X) 
Opatření 5.3: Marketing a řízení rozvoje CR           (X) 
Opatření 6.1: Územní rozvoj    X        
Opatření 6.2: Odpadové hospodářství            
Opatření 6.3: Vodní hospodářství            
Opatření 6.4: Příroda a krajina            
Opatření 6.5: Energetika            
Pozn.: xx – silná vazba, opatření programového rámce naplňuje celé nebo téměř celé opatření strategie 
 x – slabá vazba, opatření programového rámce naplňuje část opatření strategie 
 prázdné pole – bez vazby mezi opatření programového rámce a opatření strategie 

závorka – závisí na tom, jak bude projekt spolupráce financovaný z PRV tematicky zaměřen 
 

Programové rámce více či méně naplňují téměř polovinu opatření, resp. specifických cílů Strategie 
CLLD. Možnosti naplňování obecné Strategie CLLD prostřednictvím programových rámců jsou 
limitovány především omezeným okruhem aktivit, které je možné financovat skrze nástroj CLLD i 
omezenou alokací prostředků, která vede k nutnosti dalšího zúžení výběru aktivit navržených k 
podpoře prostřednictvím programových rámců CLLD. Bez koncentrace prostředků na menší množství 
prioritních aktivit, pro jejichž realizaci je v území dostatečná absorpční kapacita by došlo k 
nežádoucímu rozptýlení prostředků a k výslednému minimálnímu naplňování cílů Strategie CLLD 
prostřednictvím samotné implementace CLLD. 
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7.5 POPIS INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU NAPŘÍČ PROGRAMOVÝMI RÁMCI 

Mezi jednotlivými opatřeními programových rámců (resp. fichemi PRV) je v zásadě umožněna věcná 
integrace, a to tím, že aktivity realizované prostřednictvím jednotlivých opatření na sebe mohou 
navazovat, a to i bez ohledu na další kroky podniknuté k integraci jednotlivých aktivit.  

V Programovém rámci IROPu je umožněna přímá návaznost investičních projektů v oblasti sociálních 
služeb a vzdělávání na projekty v oblasti dopravy, a to tím, že opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců 
mohou přispět ke zkvalitnění dopravní dostupnosti objektů, kde jsou realizovány projekty v rámci 
Opatření Programového rámce IROP A a IROP C. Integrujícím tématem napříč opatřeními 
Programového rámce IROP je budování bezbariérové infrastruktury, které je akcentované jak u 
investic v oblasti sociálních a návazných služeb, tak v oblasti vzdělávacích zařízení a dopravní 
infrastruktury.  

Velmi úzká je věcná provázanost mezi Opatřeními A a B Programového rámce OP Z a Opatřeními A a 
B Programového rámce IROP. V Programovém rámci IROP budou podpořeny investice do 
infrastruktury, jejíž následné využívání může být podpořeno prostřednictvím Programového rámce 
OPZ. To se týká především zařízení, resp. vybavení sociálních služeb, resp. sociálních podniků (s 
podporou IROP), jejichž provoz může být následně podpořen prostřednictvím OP Z.  

Integrujícím prvkem fichí PRV bude důraz na konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělských 
podniků. Ta bude podporována jednak investicemi do samotných zemědělských podniků a jejich 
vybavení (Fiche PRV A) a do zemědělských produktů (Fiche PRV B), jednak diverzifikací činnosti 
zemědělských podniků (Fiche PRV C). Plánovaný projekt spolupráce MAS (Fiche PRV D) je zaměřený 
na další rozvoj regionální značky Krkonoše originální produkt, která přispívá k odbytu produktů 
(nejen) místních zemědělců. 

Integrujícím prvkem napříč Programovými rámci je důraz na podporu zaměstnanosti. V Programovém 
rámci IROP je zaměstnanost přímo stimulovaná rozvojem infrastruktury sociálních podniků (IROP B), 
nepřímo pak podporou rozvoje klíčových kompetencí v počátečním, celoživotním i neformálním 
vzdělávání (IROP C). V Programovém rámci OP Z je nepřímo podpořena zaměstnanost pečujících osob 
prostřednictvím podpory péče o děti a další závislé členy domácnosti (Opatření OPZ C). V 
Programovém rámci PRV jsou podporovány projekty ke zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
v zemědělství, důraz je přitom kladen právě na podporu vzniku nových pracovních míst.  

Právě problematika zaměstnanosti je akcentovaná také u principů pro preferenční kritéria. Ty 
povedou k upřednostňování projektů, které umožní začlenění co největšího počtu osob na trh práce 
(Programový rámec OP Z), resp. které povedou k vytvoření pracovních míst (Fiche PRV A a B a C ).  
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8 VAZBA NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Implementace SCLLD MAS Krkonoše bude mít neutrální až mírně pozitivní vliv na udržitelný rozvoj. 
Oproti Obecné strategii SCLLD MAS Krkonoše jsou Programové rámce velmi omezené finančně (malá 
alokace prostředků na SCLLD MAS Krkonoše prakticky neumožňuje realizaci opatření, která by měla 
výraznější pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí), jednak tematicky (řadu opatření, 
resp. aktivit navrhovaných v Obecné strategii není možné realizovat prostřednictvím nástroje CLLD). 
K naplňování principů udržitelného rozvoje mírně pozitivně přispějí investice do technologií v 
zemědělství v rámci Programového rámce PRV, a to především zvyšováním energetické efektivity 
zemědělské výroby prostřednictvím modernizace výrobních technologií. Z ekonomického hlediska 
bude k udržitelnému rozvoji mírně přispívat také podpora rozvoje tzv. klíčových kompetencí v rámci 
vzdělávání, která by měla směřovat k rozvoji znalostní ekonomiky a dlouhodobé udržitelnosti 
ekonomické konkurenceschopnosti regionu. K ekonomicky a sociálně udržitelnému rozvoji bude 
přispívat také podpora začleňování osob se ztíženou pozicí na trhu práce do regionálního trhu práce. 
Naopak mírné negativní dopady může mít podpora zemědělských podniků prostřednictvím 
Programového rámce PRV, a to v případě, že podpořené projekty povedou k růstu zastavěných, resp. 
zpevněných ploch na úkor volné krajiny. Proto budou preferovány projekty, které nepovedou k 
záboru nezastavěné půdy.  

Implementace SCLLD MAS Krkonoše bude mít pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí mezi 
muži a ženami. V Programovém rámci IROP bude podporováno rozšiřování kapacit zařízení péče o 
děti do 3 let, umožňujících vyšší flexibilitu rodičů (především žen) pečujících o děti do 3 let na trhu 
práce. Dále bude podporována infrastruktura těch druhů sociálních služeb, které mohou pomoci mj. 
osobám pečujícím o hendikepované či nesamostatné (z důvodu vysokého věku) členy domácnosti 
(což je obvykle role žen v produktivním věku) k větší flexibilitě (např. díky možnosti umístit klienty do 
denního stacionáře), a tím pádem i zlepšeným příležitostem na trhu práce. Totéž platí i pro 
Programový rámec OPZ podporující provoz těchto služeb, kde je navíc možné podpořit 
prostřednictvím tzv. prorodinných opatření či dalších podpůrných opatření také matky pečující o děti 
v předškolním či nižším školním věku a tím jim také zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce. V oblasti 
dopravní infrastruktury bude podporováno budování bezbariérové infrastruktury i zvyšování 
bezpečnosti na průtazích frekventovaných silnic obcemi, což usnadní pohyb rodičů s malými dětmi a 
zlepší pro ně dopravní dostupnost služeb či pracovních příležitostí. Programový rámec  PRV může 
přispět k podpoře rovných příležitostí mužů a žen jednak modernizací techniky v zemědělské výrobě, 
která povede ke snížení fyzické náročnosti obsluhy, jednak diverzifikací podnikání zemědělců, v jejímž 
rámci mohou vzniknout vhodné pracovní příležitosti především pro ženy (např. prodej v 
maloobchodu či obsluha v agroturistice).  

Princip rovných příležitostí a nediskriminace je naplňován napříč Programovými rámci. V rámci 
investic do infrastruktury sociálních služeb budou podporovány služby pro zdravotně postižené i 
duševně nemocné klienty i pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Veškerá infrastruktura 
budovaná v rámci podpory infrastruktury vzdělávání bude bezbariérová, kromě zdravotně 
hendikepovaných bude podporováno také začleňování sociálně znevýhodněných žáků. V oblasti 
dopravy bude podporováno odstraňování bariérovosti pěší a veřejné dopravy. V Programovém rámci 
OPZ budou podporovány různé cílové skupiny se specifickými potřebami – kromě zmíněných rodičů s 
malými dětmi také zdravotně postižení a duševně nemocní i osoby ohrožené sociálním vyloučením, a 
to jak prostřednictvím podpory služeb poskytovaných pro tyto cílové skupiny, tak prostřednictvím 
přímé podpory zaměstnávání těchto cílových skupin. V Programovém rámci PRV budou podporovány 
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investice, které povedou k vytváření pracovních míst, jež mohou být obsazena výše zmíněnými 
cílovými skupinami. V rámci implementace SCLLD MAS Krkonoše budou rovné podmínky pro získání 
podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci. 

V případě Programu rozvoje venkova je kladen důraz na posouzení vlivu SCLLD, resp. projektů 
realizovaných s podporou nástroje CLLD na specifická programová horizontální témata, jimiž jsou 
klima, inovace a životní prostředí.  

Vliv SCLLD MAS Krkonoše na ochranu klimatu je spíše neutrální. Typové projekty, které jsou 
plánovány přímo v Programovém rámci PRV se obecně týkají produktivních investic do výrobních 
prostředků a odbytu produktů, v rámci těchto projektů tedy nebude docházet k realizaci opatření, 
která by měla pozitivní vliv na ochranu klimatu, resp. řešení důsledků očekávaných změn klimatu. Na 
druhou stranu však tyto typové projekty prakticky neobsahují aktivity, které by mohly mít negativní 
vliv na ochranu klimatu, resp. které by přispívaly ke změnám klimatu. Vzhledem k velmi malé alokaci 
a z ní vyplývajícího omezení výše způsobilých nákladů projektů lze očekávat, že investiční projekty 
týkající se budov se budou soustředit především na stávající objekty a v jejich rámci tedy nebude 
docházet k rozšiřování zastavěného území. Také technologie pořizované s podporou SCLLD MAS 
Krkonoše budou vzhledem k finančním omezením spíše méně výkonné a jejich vliv na klima bude 
minimální. Naopak lze očekávat mírný pozitivní vliv v případě obměny technologií, kde lze 
předpokládat snížení energetických nároků. 

Naopak vliv SCLLD MAS Krkonoše na oblast inovací je pozitivní. Vzhledem k podpoře produktivních 
investic do výrobních prostředků a technologií i produktů lze u podpořených subjektů očekávat 
zvyšování efektivity produkce prostřednictvím zavádění modernějších technologií (procesní inovace), 
zavádění nových produktů včetně zvyšování přidané hodnoty produktů (produktová inovace) či 
rozvoj funkcí s vyšší přidanou hodnotou (funkční upgrading). V zásadě by tedy mělo docházet ke 
zvyšování konkurenceschopnosti podpořených subjektů, přičemž inovace mají v tomto procesu 
klíčovou úlohu. 

Vliv SCLLD MAS Krkonoše na životní prostředí bude mírně pozitivní. Jak již bylo naznačeno v tématu 
ochrany klimatu, nebudou sice přímo podporovány projekty, jejichž primárním cílem je zvyšování 
kvality životního prostředí, typové projekty však budou mít na životní prostředí zprostředkovaný 
pozitivní vliv. Toho bude dosaženo především zvyšováním efektivity výroby u podpořených subjektů 
prostřednictvím zavádění moderních, energeticky méně náročnějších technologií, které přispějí k 
nižším emisím a nižší spotřebě fosilních paliv. Pro zajištění minimalizace dopadů podpořených 
projektů na životní prostředí budou upřednostňovány projekty, které nebudou vyžadovat růst 
zastavěných, resp. zpevněných ploch na úkor ploch volné krajiny.  

 

 


