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Poděkování  

Za přípravný tým děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do tvorby tohoto strategického 
dokumentu. Především děkujeme zástupcům „našich“ obcí, aktivním podnikatelům, občanům 
a členům pracovních skupin.  
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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie 

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

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Brána Písecka 

 
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Území MAS Brána Písecka se nachází v severozápadní části okresu Písek i celého Jihočeského kraje. 
Celé území MAS leží na levém břehu Otavy, Vltavy a Orlické přehrady. Dále sousedí na jižní a západní 
straně s okresem Strakonice a severní stranu tvoří hranice mezi Jihočeským a Středočeským krajem.  

Krajina území MAS je velmi pestrá. Střídají se zde rozsáhlé lesy, zemědělské plochy a je zde také mnoho 
rybníků, přičemž z vodních ploch dominuje řeka Otava a vodní nádrž Orlík. 

Území MAS Brána Písecka lze charakterizovat jako region s relativně nepříznivou geografickou 
polohou. Především obce v severní části území MAS se nacházejí ve větší vzdálenosti od větších 
městských center a tvoří zároveň hranici Jihočeského kraje. Z těchto důvodů zhoršené dostupnosti a 
administrativního členění lze část území MAS Brána Písecka považovat za „vnitřní periferii“. Tyto 
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oblasti představují v dnešním měřítku území, které je v porovnání s ekonomickou situací v tzv. 
regionálních rozvojových centrech (okresní města a obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje) 
možné charakterizovat jako oblast rozvojovou a částečně až zaostávající. Území MAS Brána Písecka má 
ryze venkovský charakter. Hustota obyvatelstva je 31,3 obyv./km2, která je výrazně podprůměrná.  

Důvody velmi nízké hustoty osídlení u MAS Brána Písecka lze spatřovat v sídelní struktuře. Jednak je 
zde výrazný podíl venkovských obcí (do 500 obyvatel), dalším faktorem je pak absence výraznějšího 
centra v MAS Brána Písecka.  

V současné době je území MAS Brána Písecka vymezeno 25 obcemi, z nichž pouze dvě mají statut 
města – Mirotice a Mirovice. 

Celé území spadá do ORP Písek, působí zde DSO Severního Písecka a Svazek obcí regionu Písecko. 

Hlavními turistickými atraktivitami jsou zámek Orlík nad Vltavou, lázně Vráž, Orlická přehrada, řeka 
Otava, síť cyklotras, malebné vesničky se selskými staveními, památky místního významu, rozhledny, 
krásná příroda. Stěžejní zaměstnavatelé na území MAS působí zejména v průmyslové zóně města Písek 
a v oblasti zemědělství, řemeslných oborů, obchodu a služeb.  

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Obrázek 1 Území působnosti MAS Brána Písecka s vyznačením hranic obcí  

 
Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php 
 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Obrázek 2 Území působnosti MAS Brána Písecka v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3 

 
Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla 16.11.2006 ve formě občanského sdružení. Iniciátorem 
vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který tímto připravil možnost spolupráce 
veřejného a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty. K 1.1.2014 se změnou Občanského 
zákoníku transformovala na zapsaný spolek. V programovém období 2007 – 2013, nebyla realizace SPL 
podpořena a MAS realiziovala pouze několik projektů spolupráce. 

V roce 2015 získala MAS Brána Písecka Osvědčení o standardizaci a následně podala žádost o podporu 
realizace SCLLD na území MAS BP pro období 2014 – 2020, která byla schválena 4.10.2016. MAS začala 
plnit úlohu zajišťování dotační podpory pro udržitelný rozvoj venkova na území severní části Písecka, a 
to ze zdrojů Evropské unie a České republiky. Na základě schválené intergrované strategie umožnila 
MAS žadatelům na svém území ve stávajícím programovém období (2014-2020) čerpat prostředky z 
Integrovaného operačního programu s alokací 14 426,17 tis. Kč, Programu rozvoje venkova s alokací 
17 575,83 tis. Kč a Operačního programu zaměstnanost s alokací ve výši 17 048,88 tis. Kč. 

MAS Brána Písecka působí v soušasném období 2014 – 2020 na katastrálních území 2 měst a 24 obcí. 
Pro období 2021-2027 jedna z obcí vyjádřila nesouhlas se zařazením do území působnosti MAS Brána 
Písecka. Důvodem byl nezájem o jakoukoliv dotační podporu v následujícím období. Území působnosti 
MAS Brána Písecka tedy bude v novém programovém období zahrnovat katastrální území 23 obcí a 2 
měst.  

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

Do zpracování SCLLD byly zapojeni místní aktéři, kteří se chtějí podílet na směřování území MAS Brána 
Písecka. Do příprav byly zapojeny obce, podnikatelé, neziskové organizace i samotní občané, které 
zajímá rozvoj jejich obce a regionu.  

V prvotní fázi přípravy nové strategie na období 2021 – 2027 bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové 
šetření u jednotlivých aktérů. Probíhaly řízené rozhovory s představiteli obcí (starosty) zaměřené na 
velké spektrum sledovaných aktivit. Z těchto rozhovorů byly získány velmi důležité informace, 
poznatky a plány na nové období. Zároveň byly získány kontakty na významné podnikatele a neziskové 
organizace, které působí na území jednotlivých obcí.  

NUTS 3 JIHOČESKÝ KRAJ 

NUTS 2 JIHOZÁPAD 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Souběžně s řízenými rozhovory byly vytvořeny specifické dotazníky pro neziskové organizace, pro 
podnikatele a veřejnost, které byly s pomocí starostů distribuovány. Prostřednictvím dotazníků byly 
sumarizovány problémy a potřeby jednotlivých subjektů, které pomohou lépe nastavit cíle na nové 
programové období. Všechny dotazníky byly dostupné na webových stránkách MAS a na příslušných 
obecních úřadech. 

Celkem bylo vyhodnoceno a zpracováno 141 dotazníků, z toho 22 dotazníků od podnikatelů, 17 od 
neziskových organizací a 102 od veřejnosti.  

Další krokem bylo sestavení třech pracovních skupin:   

- Obce a venkovský cestovní ruch a ochrana životního prostředí. 
- Podnikatelé v zemědělském i nezemědělském sektoru.  
- Vzdělávání, sociální služby a volnočasové aktivity.  

Tyto pracovní skupiny jednaly v prosinci 2020 a zaznamenaly další zajímavé podněty pro zaměření 
SCLLD. Staly se tak posledním pracovním článkem pro finální definici nové SCLLD. Z pracovních slupin 
byly pořízeny zápisy, které jsou zveřejněny na webu MAS.  

Finální podoba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027 byla schválena 
Valnou hromadou MAS Brána Písecka dne 25.3.2021.  

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD MAS Brána Písecka 

Metoda zapojení Období provedení 

Dotazníkové šetření – sběr podnětů od 
veřejnosti, podnikatelů a NNO 

2/2020–8/2020 

Řízené pohovory – se statutárními zástupci 
všech obcí na území působnosti MAS 

8/2020 

Zasedání pracovních skupin – dle specifických 
oblastí 

12/2020 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Výše uvedený popis zapojení komunity a relevantních aktérů z území do tvorby SCLLD MAS Brána 
Písecka dokládá formou neveřejných příloh strategie SCLLD, resp. přílohy jsou uloženy u příslušné 
žádosti v MS2014+.  

V omezené míře budou tyto podklady tvorby SCLLD pro období 2021-2027 veřejně dostupné na 
internetových stránkách MAS Brána Písecka (www.branapisecka.cz) v sekci SCLLD.  
 
 
.  

  

http://www.branapisecka.cz/
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb 

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

A. Zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy 

Na území MAS Brána Písecka byla zjištěna řada nedostatků v dopravní 
infrastruktuře. Je nutné investovat především do oblasti zvýšení 
bezpečnosti pěší a automobilové dopravy a cyklodopravy. V území je 
v současné době vybudována poměrně rozsáhlá síť cyklotras a 
cyklostezek, které však potřebují na mnoha místech zajistit přirozenou 
návaznost a propojení. Za tímto účelem je potřeba vybudovat v území 
několik cyklostezek, zabezpečit jejich oddělení od stávající dopravy a 
zajistit bezpečná stání pro kola u veřejných institucí, zastávek vlaku a 
autobusu nebo např. turistických cílů. 

Investice do zvýšení bezpečnosti dopravy napomohou k zajištění lepší 
prostupnosti samotných obcí i širšího okolí. Sníží se zátěž individuální 
automobilovou dopravou, zvýší se bezpečnost pro pěší a cyklo účastníky 
provozu. Území se zatraktivní lepší dostupností pro místní obyvatele i 
návštěvníky regionu. Zlepší se podmínky pro dopravu do zaměstnání, škol 
a za službami. 

B. Zlepšení 
odpadového 
hospodářství, 
péče o životní 
prostředí a 
využívání OZE 

Na území MAS Brána Písecka je nedostatek sběrných dvorů, třídících a 
dotřiďovacích systémů pro separaci odpadů. Je nutné zefektivnit další 
využívání odpadů. Potřebné je také řešit sběr a nakládání s nebezpečnými 
odpady. Samostatné téma v této oblasti je výstavba a zajištění provozu 
kompostovacích zařízení. Téměř všechny obce také plánují průběžné 
dokupování kontejnerů. Je zapotřebí pracovat na zakládání a obnově 
veřejné sídelní zeleně. V území je velký potenciál a potřeba ve využití 
obnovitelných zdrojů energie, včetně snižování energetické náročnosti 
budov. 

Naplněním daných potřeb dojde ke zlepšení oběhového hospodářství, 
omezení skládkování odpadů a posílení recyklace obalových materiálů. 
Biologický odpad bude v kompostárnách zpracován a připraven 
k opětovnému využití přímo v místě jeho vzniku. Výsadbou a obnovou 
sídelní zeleně dojde ke zvýšení kvality životního prostředí v obcích na 
území MAS. Využitím OZE vzniknou nové ekologické zdroje elektrické 
energie. Tyto zdroje zlepší životní prostředí a mohou být také 
ekonomickým přínosem pro region. Dojde k vylepšení energetických 
parametrů vytipovaných budov. 

C. Zlepšení 
podpory 
cestovního 
ruchu a péče o 

Nedostatkem v oblasti podpory cestovního ruchu na území MAS Brána 
Písecka je jeho stávající infrastruktura. Částečným řešením je podpora 
projektů zaměřených na výstavbu, či obnovu turistických nebo 
cyklistických tras, včetně zlepšení orientačních systémů, nebo budování 
návazných odpočívadel, parkovišť, sociálních zařízení apod. Celé území 
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kulturní 
památky 

MAS by pak měla v oblasti turistiky obsloužit osa informačních center. 
Informační centra by bylo vhodné navrhnout a vybudovat jednotně 
(jednotná nabídka služeb, regionálních výrobků, propagačních materiálů, 
typů na výlety, včetně např. společného designu, nebo loga). Dále je 
potřeba zajistit revitalizaci kulturních památek, památek místního 
významu a jejich doprovodné infrastruktury. Vhodné je připravit 
zatraktivnění dalších turistických cílů v regionu, případně podpora vzniku 
turistických cílů nových.  

Investice do cestovního ruchu na území MAS Brána Písecka napomohou 
ke „zviditelnění“ regionu. Dojde ke zlepšení stávající infrastruktury 
cestovního ruchu včetně revitalizace kulturních památek, památek 
místního významu a zpřístupnění nových turistických cílů. Je možné 
očekávat zvýšení návštěvnosti, která přinese do území podporu 
navazujících oborů podnikání, především stravovacích a ubytovacích 
zařízení. 

D. Zlepšení 
vzhledu obcí 

Tvář regionu tvoří mmj. také obce. Důraz je tedy nutné soustředit na 
vzhled obcí na celém území MAS Brána Písecka, kdy nejviditelnější jsou 
vždy veřejná prostranství. Na ta je potřebné zaměřit pozornost a pracovat 
na jejich zkvalitnění. Velké procento veřejných prostranství se v území 
vyznačuje nedostatečnou kvalitou povrchů a nekvalitním 
architektonickým řešením. Na veřejných prostranstvích chybí mobiliář, 
herní prvky, dětská a workoutová hřiště, dostatečné veřejné osvětlení 
atd. Pozornost je třeba věnovat také zkvalitnění skladby veřejné zeleně, 
vsakování a hospodaření s povrchovou vodou. 

Realizované projekty přinesou do území zlepšení vzhledu obcí, a to na 
nejfrekventovanějších veřejných místech. Zkvalitní se životní prostor pro 
místní obyvatele a region se zatraktivní pro turisty. Vylepšená bude 
veřejná zeleň a budou provedena opatření zlepšující odvádění povrchové 
vody. 

E. Rozvíjení 
spolupráce 
mezi 
partnerskými 
MAS 

Spolupráce mezi MAS přinesla za dobu fungování MAS Brána Písecka 
velmi cenné sdílení zkušeností a podporu regionu realizací společných 
projektů. Především pak v době, kdy nebyla MAS podpořena pro realizaci 
SPL (období 2007 – 2013) byly projekty spolupráce hlavní (byť 
z finančních důvodů velmi utlumenou) činností. Projekty spolupráce 
znamenají spojování obyvatel regionů i států. Velkou hodnotu má sdílení 
praxe a informací. Nevymýšlíme vymyšlené.  

Projekty spolupráce by bylo vhodné zacílit na tyto oblasti: 

- Společná podpora regionálních výrobců. 
- Tvorba nových odbytových příležitostí. 
- Technické zabezpečení farmářských trhů. 
- Podpora zachování místních tradic. 
- Společná propagace regionu. 
- Výměna zkušeností a příklady dobré praxe. 

Realizací projektů spolupráce a vzájemnou spoluprací managementů 
MAS a veřejnosti, dojde k výměně praktických zkušeností, kulturních 
zvyklostí, podpoře drobného podnikání, rozšíření trhu, podpoře 
venkovského cestovního ruchu, posílení zdravého patriotismu apod.  
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F. Zlepšení 
podmínek pro 
podnikání 
v zemědělství, 
zpracování 
místních 
produktů a 
lesnictví 

Podnikatelská sféra na území je z výrazné části zastoupena podnikateli 
v zemědělství a lesnictví. Je potřeba zajistit podporu zemědělských a 
lesnických podniků. Je důležité neopomenout podpořit uplatnění místní 
produkce na nejbližším trhu. Ideální je propojení prvovýroby se 
zpracovateli, na které bude zaměřena podpora v podobě zřízení nové, 
nebo modernizace stávající zpracovny. V území byla zjištěna potřeba 
zlepšení ekonomiky zemědělských podniků formou diverzifikace, 
například s vazbou na venkovský cestovní ruch. V území je nutné počítat 
také s podporou zakládání nových podniků. Hospodaření v lesních 
porostech v současné době velmi sužuje kalamitní stav vzniklý šířením 
kůrovce, které je ve fázi, kdy jej prakticky již nelze zastavit. Na špatném 
stavu lesních porostů se podepisuje také sucho, vichřice, či těžký sníh 
nebo námraza. Z výše uvedeného vyplývá potřeba podpory lesníků, jejich 
technologií a produktů. 

Pro podnikatele v zemědělství i lesnictví je také důležité investovat do své 
infrastruktury. 

Realizací projektů dojde ke zlepšení pracovních podmínek zemědělců, 
lesníků či zpracovatelů. Bude pro ně znamenat posílení tržní orientace a 
zvýšení konkurenceschopnosti. Investice do kvalitnější zemědělské a 
lesnické infrastruktury přinese zlepšení ve zpřístupnění 
obhospodařovaných pozemků a omezení negativních jevů v podobě 
eliminování prašnosti, vynášení nečistot na veřejné komunikace apod. 

G. Zlepšení 
podmínek pro 
inovace a 
modernizaci 
v podnikatelské 
sféře 

Na území MAS Brána Písecka je podnikatelská sféra početně zastoupena 
malými a středními podniky. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že MSP 
potřebují pro svůj rozvoj zajistit modernizaci a rozšíření svých výrobních 
technologií. Pro zvýšení konkurenceschopnosti potřebují v mnoha 
případech inovovat své výrobní procesy prostřednictvím digitálních 
technologií, automatizace a zavedení energetických opatření. Vozový 
park mohou rozšířit o vozidla na alternativní pohon.  

Realizací podpořených projektů dojde k modernizaci výrobních procesů 
malých a středních podniků, které tak zvýší svou životaschopnost a 
konkurenceschopnost. Jejich výroba se zefektivní také po energetické 
stránce. Získají nové odbytové možnosti. 

H. Zlepšení kvality 
a dostupnosti 
sociálních 
služeb 

Na území čtyř obcí, Čížová, Orlík nad Vltavou, Mirotice a Kestřany jsou 
plánovány investice do sociálních služeb. Byla zjištěna potřeba výstavby 
třech nových seniorských domů v obcích Mirotice, Čížová a Kestřany a 
úprava u jednoho seniorského domu v Čimelicích. V rámci sociálních 
služeb je nutné zajistit komunitní (sociální) práci, fungování a rozvoj 
komunitních center a větší participaci místních komunit. Je potřeba 
rozvíjet sdílenou a neformální péči. Je vhodné posílit prvky svépomoci a 
sousedské výpomoci včetně výměny zkušeností, podpory dobrovolnictví 
a zapojení obcí. Důležitá je podpora chybějící domácí hospicové péče. 
V území je evidována také potřeba posilování rodinných vazeb a 
vzdělávacích a osvětových aktivit. 

Realizací podpořených projektů dojde ke zlepšení infrastruktury pro 
sociální služby. Dojde k rozvoji sociálních služeb na bázi práce 
v komunitních centrech nebo domácí, hospicové péče. Posílena bude 



                                                                                                                 Místní akční skupina Brána Písecka       

               Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027 
 

13 
 

sousedská výpomoc a vazby v komunitě celkově. Rodiny s malými dětmi 
získají podporu také ve formě příměstských táborů komunitního typu. 
Budou realizovány další programy na posilování rodinných vazeb. 

I. Zlepšení 
nabídky a 
kvality 
školských 
zařízení 

Na území MAS Brána Písecka jsou nedostatečné kapacity MŠ i ZŠ. Také 
vybavení školských zařízení potřebuje dobudovat a modernizovat. Je 
potřebné investovat do výukových prostor i zázemí pro pedagogy a také 
dořešit bezbariérovost a zázemí pro práci s žáky se SVP. Dále je vhodné 
vytvořit podmínky pro komunitní aktivity při základních školách.  

Realizací podpořených projektů dojde ke zlepšení podmínek pro výuku 
na základních školách a zkvalitnění péče o děti v mateřských školách, 
případně dětských skupinách. K vylepšení dojde také v zázemí pro 
pracovníky škol. Budou vytvořeny vnitřní i venkovní prostory pro 
komunitní aktivity při základních školách. Zmiňované potřeby se týkají jak 
neúplných, tak i úplných škol.  

J. Zajištění 
zázemí pro 
zapojování 
obyvatel do 
komunitní 
činnosti na 
území MAS 
Brána Písecka 

Analýzou na území MAS Brána Písecka bylo zjištěno, že čtyři obce, Dobev, 
Kestřany, Ostrovec a Čížová plánují výstavbu komunitních center. Je 
potřebné posílit také zázemí pro činnost místních spolků včetně 
knihoven. Pro činnost IZS, ale také pro veřejné dění v obcích, mají velký 
význam jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to JPO II, III a V. Zázemí 
pro práci těchto jednotek je nutné také inovovat. 

Vybudováním komunitních center se výrazně zlepší podmínky pro 
komunitní práci v obcích, kde tato zařízení doposud chyběla. Podporou 
JPO II, III a V dojde k posílení bezpečnosti obyvatel při mimořádných 
situacích a zároveň zkvalitnění spolkové činnosti. 
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

 

 

 

3.1.2 Strategické cíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

 

 

Rozvojová potřeba: A. Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Opatření 1.1.1: Dopravní infrastruktura a její bezpečnost, dostupnost regionu, podpora 
cyklodopravy 

Rozvojová potřeba: A. Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Opatření se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dopravy, prostupnosti regionu i samotných obcí a snížení 
zátěže individuální automobilovou dopravou. Opatření se dále zaměřuje na zvýšení bezpečnosti pěších 
a cykloúčastníků provozu dílčím vyloučením z běžných komunikací. 

Území MAS Brána Písecka bude v roce 2027 s využitím lidského a sociálního potenciálu, zdejší 
kultury, podmínek pro podnikání, kvalitního životního prostředí a cestovního ruchu regionem pro 

plnohodnotný život na venkově. 

 

Strategický cíl 1:  

Dostatečná infrastruktura a vybavenost území MAS Brána Písecka zajištující bezpečnou dopravu, 
ochranu životního prostředí a efektivní odpadové hospodářství, podporu cestovního ruchu, rozvoj 
tradic a ochranu kulturního dědictví 

Indikátory: Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, Počet podpořených operací (akcí) 
zaměřených na ochranu životního prostředí a podporu cestovního ruchu, Počet revitalizovaných 
památkových objektů, Počet revitalizovaných památkových objektů místního významu, Počet 
podpořených operací (akcí) zaměřených na projekty spolupráce. 

Strategický cíl 2: 

Motivační prostředí pro zakládání a další rozvoj podnikání, posílení konkurenceschopnosti a 
ekonomický rozvoj území MAS Brána Písecka 

Indikátory: Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4), Celková délka polních cest, 
Celková délka lesních cest, Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií 
(SO). 

Strategický cíl 3: 

Stabilní kapacity sociální a zdravotní péče, vzdělávacích a volnočasových zařízení zvyšujících potenciál 
pro uplatnění na trhu práce a zkvalitňující život na venkově 

Indikátory: Celkový počet účastníků, Počet podpořených vzdělávacích zařízení, Počet podpořených 
operací (akcí) zaměřených na projekty týkajících se zlepšení podmínek pro činnosti místní komunity. 

 

Specifický cíl 1.1: Zlepšit a zvýšit bezpečnost místní dopravní infrastruktury se zaměřením na 
cyklodopravu 
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Podpora se bude týkat výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty 
sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající cyklostezky, 
včetně doprovodné infrastruktury. Dále na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při 
vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy. 

 

 

 

Rozvojová potřeba: B. Zlepšení odpadového hospodářství, péče o životní prostředí a využívání OZE 

Opatření 1.2.1: Ochrana životního prostředí, snižování energetické náročnosti a využívání OZE 

Rozvojová potřeba: B. Zlepšení odpadového hospodářství, péče o životní prostředí a využívání OZE 

Opatření se zaměřuje na zlepšení oběhového hospodářství, omezení skládkování odpadu a posílení 
recyklace obalových materiálů. Dále se zaměřuje na nakládání s biologickým odpadem, jeho zpracování 
v kompostárnách a opětovné využití přímo v místě jeho vzniku. Dalším zaměřením je využívání OZE a 
snižování energetické náročnosti budov.  

V oblasti prevence vzniku a materiálového a energetického využití odpadů budou podporovány 
zejména kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, výstavby a modernizace sběrných 
dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů, 

V oblasti péče o zeleň bude podporována obnova veřejné sídelní zeleně. 

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie bude podpora zaměřena na rozvoj komunitní 
energetiky realizované obcemi s účastí občanů. Předpokládanými zdroji energie jsou fotovoltaické a 
větrné elektrárny se zajištěním akumulační kapacity, rozvody energie se systémy měření a regulace 
toků energie a jiné technologie a systémy v podnikové sféře. Podpora bude zaměřena také na snižování 
energetické náročnosti vytipovaných budov.  

  

 

 

Rozvojová potřeba: C. Zlepšení podpory cestovního ruchu a péče o kulturní památky 

Opatření 1.3.1: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Rozvojová potřeba: C. Zlepšení podpory cestovního ruchu a péče o kulturní památky  

Opatření se zaměřuje na investice do cestovního ruchu a zatraktivnění regionu. Vytváří podmínky pro 
zlepšení stávající infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění, popřípadě vytvoření nových 
turistických cílů.  

Podpora se bude týkat výstavby a obnovy turistických či cykloturistických tras, orientačních systémů, 
návazných odpočívadel, parkovišť a dalších navazujících zařízení. Podporován bude také vznik nových 
informačních center, případně dovybavení stávajících.  

Opatření 1.3.2: Neproduktivní investice v lesích 

Rozvojová potřeba: C. Zlepšení podpory cestovního ruchu a péče o kulturní památky  

Opatření se zaměřuje na investice do cestovního ruchu a zatraktivnění regionu. Zlepšuje podmínky pro 
turistické využití lesních pozemků.  

Podpora se bude týkat výstavby nebo obnovy turistických stezek včetně příslušného zařízení. 
Podporovány budou nové turistické cíle.  

Specifický cíl 1.2: Zlepšit a zefektivnit odpadové hospodářství na území MAS Brána Písecka, pečovat 
o životní prostředí a využívat OZE 

 

Specifický cíl 1.3: Zlepšovat vybavenost, infrastrukturu a služby cestovního ruchu a pečovat o 
kulturní i přírodní památky místního významu 
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Opatření 1.3.3: Zachování kulturního a přírodního dědictví 

Rozvojová potřeba: C. Zlepšení podpory cestovního ruchu a péče o kulturní památky  

Opatření je zaměřeno na revitalizaci kulturních památek, včetně jejich doprovodné infrastruktury a 
obecních muzeí.  

Podpora se bude týkat revitalizace kulturních památek včetně depozitáře a expozic, technického 
zázemí, návštěvnických center, parků a souvisejících parkovišť. Dále pak revitalizace muzeí včetně 
depozitáře a expozic, technického zázemí, návštěvnických center a vybavení pro konzervaci a 
restaurování.  

Opatření 1.3.4: Revitalizace památek místního významu 

Rozvojová potřeba: C. Zlepšení podpory cestovního ruchu a péče o kulturní památky  

Opatření bude zaměřeno na revitalizaci památek místního významu.  

Podpora se bude týkat revitalizace drobných památek, jako jsou například sakrální stavby, historické 
zemědělské a řemeslné budovy, zvoničky, křížky, smírčí kříže, sochy, kašny, hřbitovy, morové sloupy, 
pamětní desky apod., pokud nejsou prohlášeny za kulturní památky.  

 

 

Rozvojová potřeba: D. Zlepšení vzhledu obcí 

Opatření 1.4.1: Revitalizace veřejných prostranství 

Rozvojová potřeba: D. Zlepšení vzhledu obcí 

Opatření se zaměřuje na zkvalitnění veřejných prostranství obcí na území MAS Brána Písecka. Veřejná 
prostranství získají lepší architektonická i technická řešení. 

Podpora se bude týkat zkvalitnění povrchů, doplnění mobiliáře, herních prvků, dětských a 
workoutových hřišť, veřejného osvětlení apod. Bude podporován efektivní systém vsakování 
povrchové vody a zlepšení skladby veřejné zeleně. 

 

 

Rozvojová potřeba: E. Rozvíjení spolupráce mezi partnerskými MAS 

Opatření 1.5.1: Spolupráce s partnerskými MAS v rámci ČR nebo EU  

Rozvojová potřeba: E. Rozvíjení spolupráce mezi partnerskými MAS 

Opatření se zaměřuje na rozvíjení spolupráce mezi MAS, která může přinést v území společnou 
podporu regionálních výrobců, kteří mohou získat formou nově zavedených odbytových příležitostí 
zlepšení ekonomiky a konkurenceschopnosti. Spoluprací lze dosáhnout podpory cestovního ruchu 
formou zlepšení infrastruktury a společné propagace. Mohou vzniknout nová, propojená infocentra. 

 
Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

 

 

Specifický cíl 1.4: Zlepšit vzhled obcí na území MAS Brána Písecka 

 

Specifický cíl 1.5: Rozvíjet spolupráci a partnerství s ostatními regiony, partnerskými MAS v ČR i EU 

 

Specifický cíl 2.1: Podporovat diverzifikované, ekologické a konkurenceschopné zemědělství a 
zpracovatele místních produktů 
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Opatření 2.1.1: Podpora zemědělství  

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření je zaměřeno na zlepšení pracovních podmínek zemědělců, pomoc při orientaci na místním 
trhu a zvýšení konkurenceschopnosti.  

Podpora v rámci tohoto opatření bude zacílena na pořízení nových strojů, technologií a staveb včetně 
jejich oprav, která povedou k modernizaci provozů, efektivnějšímu a ekologičtějšímu hospodaření a 
podpoře tvorby pracovních příležitostí.      

Opatření 2.1.2: Podpora zemědělské infrastruktury 

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření je zaměřeno na zlepšení zemědělské infrastruktury. Projekty realizované v rámci tohoto 
opatření zajistí kvalitnější zpřístupnění obhospodařovaných pozemků a omezení negativních jevů jako 
je prašnost a znečisťování přilehlých komunikací. 

Podpora bude zaměřena na rekonstrukce a výstavby polních cest, bude podporována obnova či nová 
výstavba souviseních objektů a technického vybavení. 

Opatření 2.1.3: Podpora zpracovatelů zemědělských produktů 

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření je zaměřeno na podporu zpracovatelů zemědělských produktů. Modernizací provozů dojde 
ke zvýšení konkurenceschopnosti, k zefektivnění výroby a zvýšení podílu regionálních výrobků a 
produktů na místních trzích v území MAS Brána Písecka. 

Podpora se bude týkat výstavby a rekonstrukce budov, pořízení strojů a vybavení zpracoven.  

Opatření 2.1.4: Diverzifikace a zakládání nových podniků, podpora venkovského cestovního ruchu 

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření je zacíleno na diverzifikaci, jako podpůrného zaměření podnikatelů v zemědělském sektoru. 
Například diverzifikace směřovaná do využití venkovského cestovního ruchu přinese do území 
synergický efekt v podobě tvorby chybějících ubytovacích kapacit. Zvýší se počet návštěvníků regionu 
a jejich tržní síla pomůže dalším podnikatelům např. v pohostinství. Přínosem budou i další možná 
rozšíření podnikatelských činností. Podpora bude směřována také novým začínajícím podnikům. 

Podpora se bude týkat investic do založení nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů 
zemědělských podnikatelů, podpory a udržení zaměstnanosti, podpory širšího využití zemědělských 
farem a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.  

 

 

 

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření 2.2.1: Podpora lesnictví 

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Specifický cíl 2.2: Podporovat pořízení, popř. obnovu lesnické technologie, či strojů vedoucí 
k modernizaci a větší efektivitě zpracovaní dřeva, podporovat investice do infrastruktury 
související s modernizací a rozvojem sítě lesních cest 
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Opatření je zaměřeno na zlepšení pracovních podmínek lesníků a vlastníků lesa. V současné kalamitní 
situaci se jedná o významnou pomoc v hospodaření na lesních pozemcích.  

Podpora v rámci tohoto opatření bude zacílena na pořízení nových strojů, technologií a staveb včetně 
jejich oprav, které povedou k modernizaci provozů, efektivnějšímu a ekologičtějšímu hospodaření a 
podpoře tvorby pracovních příležitostí.      

Opatření 2.2.2: Podpora lesnické infrastruktury  

Rozvojová potřeba: F. Zlepšení podmínek pro podnikání v zemědělství, zpracování místních produktů 
a lesnictví 

Opatření je zaměřeno na zlepšení lesnické infrastruktury, která povede ke kvalitnějšímu zpřístupnění 
obhospodařovaných pozemků a omezení negativních jevů jako je prašnost a znečisťování přilehlých 
komunikací.  

Podpora v rámci tohoto opatření bude zaměřena na rekonstrukce a stavby lesních cest včetně 
souvisejících objektů a technického vybavení.  

 

 

 

Rozvojová potřeba: G. Zlepšení podmínek pro inovace a modernizaci v podnikatelské sféře 

Opatření 2.3.1: Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů se zaměřením na inovace 

Rozvojová potřeba: G. Zlepšení podmínek pro inovace a modernizaci v podnikatelské sféře 

Opatření je zaměřeno na investice malých a středních podniků. 

Podpora bude zaměřena na projekty týkající se modernizace provozů, zvýšení konkurenceschopnosti, 
digitalizace a automatizace výrobních programů, případně aplikování energeticky úsporných opatření. 
Podpora bude zacílena také na pořízení vozidel na alternativní pohon.  

 

 

 

Rozvojová potřeba: H. Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Opatření 3.1.1: Sociální služby a sociální začleňování, vzdělávací a osvětové aktivity a posilování 
rodinných vazeb 

Rozvojová potřeba: H. Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Opatření je zaměřeno na rozvoj sociálních služeb formou práce v komunitních centrech, posílení 
kompetencí obcí v sociální oblasti, podporu zapojení obyvatel a vzdělávací a edukační aktivity. Dále je 
opatření založeno na posilování rodinných vazeb.  

Podpora bude směřována na kulturní aktivity realizované samosprávně, výchovně vzdělávací a 
environmentální aktivity. Dále pak na zvýšení zapojení obcí v přístupu k sociálně slabším a 
znevýhodněným občanům (např. zajištění sdíleného sociálního pracovníka pro více obcí, zajištění 
dostupného bydlení…). Podporovány budou aktivity vedoucí k posílení svépomoci, vzájemné pomoci, 
sousedské výpomoci, dobrovolnictví a mezigenerační výměny a pomoci. Podporována bude také 
sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a vzdělávací a edukační aktivity. 

Podpora bude směřována také na rodiny s malými dětmi formou realizace příměstských táborů 
komunitního typu a dalších programů na posilování rodinných vazeb. Podporovány budou sociálně či 

Specifický cíl 2.3: Podporovat stávající podnikatelskou činnost, včetně pořízení nebo modernizace 
technologií a potřebného vybavení 

 

Specifický cíl 3.1: Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a zdravotní péče o všechny skupiny obyvatel 
s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a seniory, zvýšení soudržnosti obyvatel jako členů komunity 
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zdravotně znevýhodněné osoby v rodinách, včetně dalších členů rodiny, vrstevnická výpomoc a peer 
programy, motivační a tranzitní programy pro žáky a studenty posledních ročníků základních a 
středních škol a nekvalifikované osoby s cílem dokončení alespoň základního či středního vzdělání a 
jejich uplatnění na trhu práce. Slaďování péče o děti nebo stárnoucí rodiče s prací, aktivní zapojování 
seniorů do života v místní komunitě a mezigenerační dialog.  

 

 

Rozvojová potřeba: I. Zlepšení nabídky a kvality školských zařízení 

Opatření 3.2.1: Infastruktura pro předškolní a základní vzdělávání 

Rozvojová potřeba: I. Zlepšení nabídky a kvality školských zařízení 

Opatření se zaměřuje na rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské 
skupiny, například navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS, zvyšování kvality podmínek v MŠ 
pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vznik 
nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.  

Dále je opatření zaměřeno na infrastrukturu základních škol ve vazbě na odborné učebny a 
rekonstrukce učeben neúplných škol. Podporováno bude například vybudování a vybavení odborných 
učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními 
technologiemi, budování vnitřní konektivity škol, vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště 
a pro práci s žáky se SVP, budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k 
vyšší kvalitě vzdělávání ve školách. Podpora se bude týkat také vytvoření vnitřního i venkovního zázemí 
pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi, které by po vyučování sloužilo jako centrum 
vzdělanosti a komunitních aktivit, rekonstrukce učeben neúplných škol, doprovodná infrastruktura 
zázemí školy jako doplňková aktivita. 

 

 

 

Rozvojová potřeba: J. Zajištění zázemí pro zapojování obyvatel do komunitní činnosti na území MAS 
Brána Písecka 

Opatření 3.3.1: Hasičské zbrojnice JPO V 

Rozvojová potřeba: J. Zajištění zázemí pro zapojování obyvatel do komunitní činnosti na území MAS 
Brána Písecka 

Opatření je zaměřeno na podporu zlepšení podmínek pro činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 
kategorie JPO V.  

Podpora se bude týkat oprav hasičských zbrojnic JPO V, případně výměny nebo pořízení vybavení.  

Opatření 3.3.2: Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a komunitních center 

Rozvojová potřeba: J. Zajištění zázemí pro zapojování obyvatel do komunitní činnosti na území MAS 
Brána Písecka 

Opatření je zaměřeno na komunitní centra a zajištění podmínek pro chybějící komunitní práci v obcích 
na území MAS Brána Písecka. Dále je opatření zaměřeno na podporu zlepšení zázemí pro činnost 
místních spolků včetně knihoven.  

Podpora se bude týkat investic do zřízení komunitních center včetně potřebného vybavení. Dále pak 
investic do zařízení pro činnost místních spolků včetně knihoven.  

Specifický cíl 3.2: Rozvíjet vzdělávací infrastrukturu a budovat její dostatečné kapacity 

 

Specifický cíl 3.3: Zapojovat obyvatele na území MAS Brána Písecka do činnosti neziskových 
organizací a spolků, jejichž činnost a fungování bude podporováno 

 



                                                                                                                 Místní akční skupina Brána Písecka       

               Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027 
 

20 
 

Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl 
Indikátor strategického 

cíle 
Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

1. Dostatečná infrastruktura a 
vybavenost území MAS Brána 
Písecka zajištující bezpečnou 
dopravu, ochranu životního 
prostředí a efektivní odpadové 
hospodářství, podporu 
cestovního ruchu, rozvoj tradic 
a ochranu kulturního dědictví 

 

Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 

 

Počet podpořených operací 
(akcí) zaměřených na 
ochranu životního prostředí 
a podporu cestovního 
ruchu 

 

Počet revitalizovaných 
památkových objektů 

 

Počet revitalizovaných 
památkových objektů 
místního významu 

 

Počet podpořených operací 
(akcí) zaměřených na 
projekty spolupráce 

1.1 Zlepšit a zvýšit bezpečnost místní 
dopravní infrastruktury se zaměřením na 
cyklodopravu 

1.1.1 Dopravní infrastruktura a její 
bezpečnost, dostupnost regionu, podpora 
cyklodopravy 

1.2 Zlepšit a zefektivnit odpadové 
hospodářství na území MAS Brána Písecka, 
pečovat o životní prostředí a využívat OZE  

1.2.1 Ochrana životního prostředí, snižování 
energetické náročnosti a využívání OZE 

1.3 Zlepšovat vybavenost, infrastrukturu a 
služby cestovního ruchu a pečovat o 
kulturní i přírodní památky místního 
významu 

1.3.1 Infrastruktura a služby cestovního 
ruchu 

1.3.2 Neproduktivní investice v lesích 

1.3.3 Zachování kulturního a přírodního 
dědictví 

1.3.4 Revitalizace památek místního 
významu 

1.4 Zlepšit vzhled obcí na území MAS Brána 
Písecka 

1.4.1 Revitalizace veřejných prostranství 

1.5 Rozvíjet spolupráci a partnerství 
s ostatními regiony, partnerskými MAS 
v ČR i EU 

1.5.1 Spolupráce s partnerskými MAS v rámci 
ČR nebo EU 

2. Motivační prostředí pro 
zakládání a další rozvoj 
podnikání, posílení 
konkurenceschopnosti a 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců (O.4) 

 

2.1 Podporovat diverzifikované, ekologické 
a konkurenceschopné zemědělství a 
zpracovatele místních produktů 

2.1.1 Podpora zemědělství 

2.1.2 Podpora zemědělské infrastruktury 

2.1.3 Podpora zpracovatelů zemědělských 
produktů 
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Strategický cíl 
Indikátor strategického 

cíle 
Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

ekonomický rozvoj území MAS 
Brána Písecka 

 

Celková délka polních cest 

 

Celková délka lesních cest  

 

Počet subjektů s podporou 
na investice do lesnické 
techniky a technologií (SO) 

 

2.1.4 Diverzifikace a zakládání nových 
podniků, podpora venkovského cestovního 
ruchu 

2.2 Podporovat pořízení, popř. obnovu 
lesnické technologie, či strojů vedoucí 
k modernizaci a větší efektivitě zpracovaní 
dřeva, podporovat investice do 
infrastruktury související s modernizací a 
rozvojem sítě lesních cest 

2.2.1 Podpora lesnictví 

2.2.2 Podpora lesnické infrastruktury 

2.3 Podporovat stávající podnikatelskou 
činnost, včetně pořízení nebo modernizace 
technologií a potřebného vybavení 

2.3.1 Podpora činnosti nezemědělských 
podnikatelů se zaměřením na inovace  

3. Stabilní kapacity sociální a 
zdravotní péče, vzdělávacích a 
volnočasových zařízení, 
zvyšujících potenciál pro 
uplatnění na trhu práce a 
zkvalitňující život na venkově 

 

Celkový počet účastníků 

 Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

 Počet podpořených operací 
(akcí) zaměřených na 
projekty týkajících se 
zlepšení podmínek pro 
činnosti místní komunity 

 

3.1 Zlepšit kvalitu a dostupnost sociální a 
zdravotní péče o všechny skupiny obyvatel 
s důrazem na rodiny s dětmi, mládež a 
seniory, zvýšení soudržnosti obyvatel jako 
členů komunity 

3.1.1 Sociální služby a sociální začleňování, 
vzdělávací a osvětové aktivity a posilování 
rodinných vazeb 

3.2 Rozvíjet vzdělávací infrastrukturu a 
budovat její dostatečné kapacity 

3.2.1 Infastruktura pro předškolní a základní 
vzdělávání 

3.3 Zapojovat obyvatele na území MAS 
Brána Písecka do činnosti neziskových 
organizací a spolků, jejichž činnost a 
fungování bude podporováno 

3.3.1 Hasičské zbrojnice JPO V 

3.3.2 Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven a komunitních center 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

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

Specifický cíl Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1 Zlepšit a zvýšit 
bezpečnost místní dorpavní 
infrastruktury se 
zaměřením na 
cyklodopravu 

1.1.1 Dopravní 
infrastruktura a její 
bezpečnost, dostupnost 
regionu, podpora 
cyklodopravy 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní 
dostupnost v rámci regionů. 

1.2 Zlepšit a zefektivnit 
odpadové hospodářství na 
území MAS Brána Písecka, 
pečovat o životní prostředí 
a využívat OZE 

1.2.1 Ochrana životního 
prostředí, snižování 
energetické náročnosti a 
využívání OZE 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

Specifický cíl 3.5: Umožnit 
energetickou transformaci 
venkovského zázemí regionálích 
center. 

1.3 Zlepšovat vybavenost, 
infrastrukturu a služby 
cestovního ruchu a pečovat 
o kulturní i přírodní 
památky místního významu 

1.3.1 Infrastruktura a 
služby cestovního ruchu 

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

1.3.2 Neproduktivní 
investice v lesích 

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

1.3.3 Zachování kulturního 
a přírodního dědictví 

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

1.3.4 Revitalizace památek 
místního významu 

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

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.4 Zlepšit vzhled obcí na 
území MAS Brána Písecka 

1.4.1 Revitalizace veřejných 
prostranství 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR 
2021+. 

1.5 Rozvíjet spolupráci a 
partnerství s ostatními 
regiony, partnerskými MAS 
v ČR i v EU 

1.5.1 Spolupráce s 
partnerskými MAS v rámci 
ČR nebo EU 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR 
2021+. 

2.1 Podporovat 
diverzifikované, ekologické 
a konkurenceschopné 
zemědělství a zpracovatele 
místních produktů 

2.1.1 Podpora zemědělství 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.2 Podpora zemědělské 
infrastruktury 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.3 Podpora zpracovatelů 
zemědělských produktů 

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

2.1.4 Diverzifikace a 
zakládání nových podniků, 
podpora venkovského 
cestovního ruchu 

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

2.2 Podporovat pořízení, 
popř. Obnovu lesnické 
technologie či strojů 
vedoucí k modernizaci a 
větší efektivitě zpracování 
dřeva, podporvat investice 
do infrastruktury 
související s modernizací a 
rozvojem sítě lesních cest 

2.2.1 Podpora lesnictví 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.2.2 Podpora lesnické 
infrastruktury 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí 
obce a stabilizovat dlouhodobé 
využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.3 Podporovat stávající 
podnikatelskou činnost, 
včetně pořízení nebo 
modernizacetechnologií a 
potřebného vybavení 

2.3.1 Podpora činnosti 
nezemědělských 
podnikatelů se zaměřením 
na inovace 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné 
podmínky pro diverzifikaci 
ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a 
využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů 
ve vztahu k potřebám trhu práce. 
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Specifický cíl Strategického 
rámce SCLLD 

Opatření Strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.1 Zlepšit kvalitu a 
dostupnost sociální a 
zdravotní péče o všechny 
skupiny obyvatel s 
důrazem na rodiny s dětmi, 
mládež a seniory, zvýšení 
soudržnosti obyvatel jako 
členů komunity 

3.1.1 Sociální služby a 
sociální začleňování, 
vzdělávací a osvětové 
aktivity a posilování 
rodinných vazeb 

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

3.2 Rozvíjet vzdělávací 
infrastrukturu a budovat 
její dostatečné kapacity 

3.2.1 Infrastruktura pro 
předškolní a základní 
vzdělávání 

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

3.3 Zapojovat obyvatele na 
území MAS Brána Písecka 
do činnosti neziskových 
organizací a spolků, jejichž 
činnost a fungování bude 
podporováno 

3.3.1 Hasičské zbrojnice 
JPO V 

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

3.3.2 Kulturní a spolková 
zařízení včetně knihoven a  
komunitních center 

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

3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 6 Popis vazeb mezi jednotlivými opatřeními 

Opatření Popis vazby 

1.1.1 a 1.3.1 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Zlepšení bezpečnosti v dopravě 
a investice do cyklodopravy zvýší kvalitu infrastruktury cestovního ruchu v území. 

1.1.1 a 1.3.3 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Výstavbou nových cyklostezek 
případně pěších tras může dojít k bezpečnému propojení kulturních památek či 
památek místního významu. 

1.1.1 a 2.1.4 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Investice do cyklodopravy 
může zvýšit atraktivitu zařízení budovaných či rekonstruovaných v rámci 
diverzifikace do oblasti ubytovacích kapacit a služeb. 
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1.3.1 a 1.3.3 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Investice v podpoře cestovního 
ruchu zatraktivní kulturní památky a památky místního významu a vylepší jejich 
doprovodnou infrastrukturu. 

1.3.1 a 2.1.4 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Realizované projekty do podpory 
cestovního ruchu mohou podpořit některé diverzifikující zemědělské podnikatele. 

1.3.3 a 2.1.4 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Revitalizace kulturních památek 
a památek místního významu, popř. obecních muzeí může atraktivit činnosti 
diverzifikujících zemědělců. 

1.3.4. a 1.3.3 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Obnova památek místního 
významu bude mít pozitivní vliv na zachování kulturního a přírodního dědictví.  

1.4.1 a 1.2.1 
Opatření spolu souvisí věcně a územně. Investice do zkvalitnění veřejných 
prostranství obcí na území MAS povede ke zlepšení stavu sídelní zeleně a kvality 
životního prostředí. 

2.1.1 a 2.1.2 

Opatření spolu souvisí věcně a územně. Podnikatelé v zemědělském sektoru 
budou využívat kvalitnější zemědělskou infrastrukturu pro zpřístupnění 
obhospodařovaných pozemků, což zároveň povede k zamezení negativních efektů 
v podobě znečišťování přilehlých komunikaci, prašnosti apod. 

2.1.1 a 2.1.3 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Investice do zařízení 
zpracovávající prvovýrobu podpoří soběstačnost a konkurenceschopnost 
v zemědělském sektoru. 

2.1.1 a 2.1.4 
Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Diverzifikací může podnikatel 
v zemědělství posílit zdroje svých příjmů a konkurenceschopnost. 

2.2.1 a 2.2.2 

Opatření spolu souvisí věcně, finančně a územně. Podnikatelé v lesnictví budou 
využívat kvalitnější lesnickou infrastrukturu pro zpřístupnění obhospodařovaných 
pozemků, což zároveň povede k zamezení negativních efektů v podobě 
znečišťování přilehlých komunikaci, prašnosti apod. 

3.1.1 a 3.3.2 
Opatření spolu souvisí věcně a územně. Zlepšením zázemí pro spolkovou činnost 
vznikne prostor pro řadu aktivit směřujících k posilování rodinných vazeb. 
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Tabulka 7 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Brána Písecka 21+ 

Název 
opatření 

Strategického 
rámce 

1
.1

.1
 

1
.2

.1
 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.3

.3
 

1
.3

.4
 

1
.4

.1
 

1
.5

.1
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 

2
.1

.4
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.3

.1
 

3
.1

.1
 

3
.2

.1
 

3
.3

.1
 

3
.3

.2
 

Opatření 1.1.1 X                   

Opatření 1.2.1 0 X                  

Opatření 1.3.1 2 0 X                 

Opatření 1.3.2 0 0 0 X                

Opatření 1.3.3 2 0 2 0 X               

Opatření 1.3.4 0 0 0 0 2 X              

Opatření 1.4.1 0 2 0 0 0 0 X             

Opatření 1.5.1 0 0 0 0 0 0 0 X            

Opatření 2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 X           

Opatření 2.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X          

Opatření 2.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 X         

Opatření 2.1.4 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 X        

Opatření 2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X       

Opatření 2.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X      

Opatření 2.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X     

Opatření 3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X    

Opatření 3.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X   

Opatření 3.3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X  

Opatření 3.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 X 

Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 
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3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Naplňováním strategie CLLD dojde k realizaci nových inovativních projektů zejména ve výrobě, 
službách, servisu apod. s tím, že podpora v rámci implementace SCLLD je zaměřena na malé a střední 
podniky. 

Podpora inovativních investic malých a středních podniků se týká především modernizace, digitalizace 
a automatizace výrobních programů. Aplikována budou také energeticky úsporná opatření. 
Podnikatelé rozšíří svůj vozový park o vozidla na alternativní pohon. 

V regionu působí široké spektrum firem zaměřených na zpracování dřeva, železných i neželezných 
kovů, montáž, servis, služby či zemědělskou výrobu. 

Analýza provedená formou řízených pohovorů se zástupci firem prokázala výraznou potřebu a zároveň 
velký potenciál MSP na území MAS Brána Písecka. Malé a střední podniky případná dotační podpora 
modernizace stávajících výrobních kapacit posune v jejich rozvoji a posílí jejich konkurenceschopnost. 

Podpora v mnoha případech umožní provádění nových výrobních operací. Dojde k odbourání závislosti 
na dovozu materiálů či komponentů. Lze očekávat zlevnění výroby. 

Některé podnikatelské záměry řeší využití brownfieldů a zlepšení životního prostředí. 

Realizace připravovaných projektových záměrů povede k centralizaci výroby do jednoho místa, což 
odbourá velké procento přepravních nákladů a bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. 

U firem působících v oblasti dřevovýroby jsou tendence realizovat „uzavřený“ výrobní cyklus. Ten 
spočívá ve zpracování veškeré hmoty bez tvorby odpadu. Bude znamenat částečnou energetickou 
soběstačnost.   

Firmy pracují s myšlenkami zavádění prvků robotizace, digitálního řízení výrobních operací. 

Rozvojové tendence byly zaznamenány také u firmy vyrábějící nanotextilie aplikované do lůžkovin. 

Větší zemědělská družstva se připravují na zavádění automatizace v živočišné i rostlinné výrobě, chtějí 
využívat moderní informační systémy (robotické přikrmovače, GPS řízené, přesné obdělávání ploch, 
dávkování hnojiv apod.) 

Výše uvedené inovativní rysy strategie nejsou pouze obecnými formulacemi, ale opírají se o konkrétní 
připravované záměry MSP v území MAS Brána Písecka. 

Detailní analýzu potenciálních záměrů v území MAS Brána Písecka zpracovala a eviduje kancelář MAS.  

Obrázek 3 CNC obráběcí centrum - RAMIA s.r.o., pořízené s podporou MAS Brána Písecka 
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Tabulka 8 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030 

Pilíř Inovační strategie ČR 2030 
Opatření Strategického rámce 

SCLLD 
Stručný popis návaznosti 

Chytré investice 

Opatření 2.3.1: Podpora činnosti 
nezemědělských podnikatelů se 
zaměřením na inovace 

MAS registruje záměry MSP 
v oblasti Chytrých investic. 
Realizací připravených projektů lze 
dosáhnout zvýšení objemu 
firemních investic s vysokou 
přidanou hodnotou. Na území 
MAS lze podpořit také investice do 
perspektivních odvětví, konkrétně 
nanotechnologií. MSP jsou 
připraveny obecně podporovat 
modernizaci průmyslové báze 
české ekonomiky.  
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

MAS Brána Písecka je zapsaným spolkem, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. Základním právním podkladem jsou stanovy spolku. 

MAS Brána Písecka je otevřeným spolkem pro všechny případné partnery, kteří mají zájem o zlepšení 
regionu. Partnerem se může stát fyzická nebo právnická osoba po vyplnění a zaslání členské přihlášky 
(https://www.branapisecka.cz/ke-stazeni) a následném schválení Radou spolku.  

MAS Brána Písecka má v souladu s podmínkami pro standardizaci uvedenými v MPIN ustanoveny tzv. 
povinné orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve stanovách MAS Brána Písecka. 
Způsob jednání jednotlivých orgánů MAS je dále upraven jednacím řádem. Činnost orgánů upravují 
také interní postupy jednotlivých operačních programů(https://www.branapisecka.cz/ke-stazeni).  

 

Povinné orgány MAS Brána Písecka: 

• Nejvyšší orgán – Valná hromada. 

• Rozhodovací orgán – Rada spolku. 

• Výběrový orgán – Výběrová komise. 

• Kontrolní orgán – Kontrolní komise. 

 

V nejvyšším orgánu jsou zastoupeni všichni členové partnerství. MAS má v současné době 32 členů, z 
toho 22 ze soukromého a 10 z veřejného sektoru. Každý člen je reprezentantem příslušné zájmové 
skupiny. Zájmovými skupinami jsou Dobrovolné svazky obcí, Obce, Podnikatelé v zemědělském 
sektoru, Podnikatelé v nezemědělském sektoru, Sbory dobrovolných hasičů a Nestátní neziskové 
organizace. 

Obrázek 4 Organizační struktura MAS Brána Písecka 

https://www.branapisecka.cz/ke-stazeni
https://www.branapisecka.cz/ke-stazeni
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Spolek má zřízenu Kancelář MAS, která je odpovědná za kompletní a včasné postupy od vyhlášení výzvy 
MAS, přes administraci žádostí o podporu v průběhu hodnocení a výběru a posuzování změn projektu 
až do skončení období udržitelnosti projektu konečného příjemce.  

Spolek má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD. Tento 
zaměstnanec je schválen Radou spolku a odpovídá za průběh realizace SCLLD.  

Statutárním zástupcem spolku je předseda MAS. 

Kontakty na statutárního zástupce a jednotlivé pracovníky kanceláře MAS jsou zveřejněny na webu 
MAS (https://www.branapisecka.cz/kontakty). 

 

V novém programovém období bude MAS provádět hodnocení a výběr projektů u jednotlivých 
administrovaných operačních programů rozdílným způsobem, dle pokynů příslušných ŘO.  

 

MAS zajišťuje archivaci a skartaci v souladu s archivačním a skartačním řádem 
(https://www.branapisecka.cz/download/Skartacni-a-archivacni-rad.pdf?v=2)  

  

https://www.branapisecka.cz/kontakty
https://www.branapisecka.cz/download/Skartacni-a-archivacni-rad.pdf?v=2


                                                                                                                 Místní akční skupina Brána Písecka       

               Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027 
 

31 
 

4.2 Popis animačních aktivit  

MAS Brána Písecka při naplňování své strategie věnuje velkou pozornost komunikaci s partnery, 
zástupci „svých“ obcí, žadateli a aktéry z území. 

Největším zdrojem informací jsou bezesporu internetové stránky www.branapisecka.cz. MAS má 
zajištěnou průběžnou kontrolu a častou aktualizaci informací tak, aby stránky byly tzv. „živé“ a 
obsahovaly vše povinné a potřebné. Návštěvníci stránek zde najdou např. informace o zaměření 
spolku, složení orgánů, podrobnosti o výzvách, pozvánky na semináře, metodické dokumenty pro 
žadatele, ale také důležité odkazy a informace o dalších akcích organizovaných MAS. Prezentovány jsou 
zde úspěšně realizované projekty MAS i podpořených žadatelů. Zveřejňovány jsou zápisy ze všech 
jednání. Zajímavá je fotodokumentace z činnosti MAS i podpořených projektů. 

Z webových stránek lze vyvodit ucelený obraz o přínosu činnosti MAS pro území severní části Písecka. 

Důležitá je komunikace se zástupci obcí na území MAS. Starostky a starostové jsou velmi dobře 
fungujícím článkem mezi aktéry z regionu a MAS.  

Obce jsou organizovány také v DSO Severního Písecka, se kterým MAS spolupracuje a předává 
informace na Valných hromadách svazku. Některé obce poskytují informace o činnosti ve svých 
periodikách. 

MAS pořádá také sportovní akce zaměřené na cykloturistiku. Akce pod názvem „Jihočeskou krajinou 
za šunkovou vidinou“ přiláká každoročně přes 200 účastníků všech věkových kategorií. V letošním roce 
se jel již 14. ročník, tentokrát pod záštitou náměstka hejtmanky Jihočeského kraje. Jedná se o akci 
nadregionálního významu, jenž popularizuje cykloturistiku, která je chápána jako významný prvek 
cestovního ruchu našeho kraje. Také zde se MAS dostává do většího povědomí veřejnosti. 

V rámci působení KS NS MAS Jihočeského kraje se aktivity prezentují např. na celostátní výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích, nebo v regionálním Českém rozhlasu. 

MAS ke každé své výzvě pořádá semináře pro žadatele a příjemce. 

Animační činnosti využívá řada ředitelů mateřských a základních škol v území. 

Jednou z klíčových komunikačních činností je práce zaměstnanců kanceláře MAS. Kancelář MAS 
poskytuje konzultace související s implementací SCLLD, které jsou velmi početně využívány a podle 
ohlasů také velmi pozitivně vnímány. 

4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni 
a přeshraniční spolupráce  

Spolupráce mezi MAS přinesla za dobu fungování MAS Brána Písecka velmi cenné sdílení zkušeností a 
podporu regionu realizací společných projektů. Především pak v době, kdy nebyla MAS podpořena pro 
realizaci SPL (období 2007 – 2013) byly projekty spolupráce hlavní (byť z finančních důvodů velmi 
utlumenou) činností. Projekty spolupráce znamenají spojování obyvatel regionů i států. Nevyčíslitelnou 
hodnotu má sdílení praxe a informací. Nevymýšlíme vymyšlené.  

Projekty spolupráce mají velký přínos pro posílení vzájemné spolupráce managementů MAS a 
veřejnosti, dochází k výměně praktických zkušeností, kulturních zvyklostí, podpoře drobného 
podnikání, rozšíření trhu, podpoře venkovského cestovního ruchu, posílení zdravého patriotismu apod.  

V období 2014–2020 měla MAS Brána Písecka (jako koordinační MAS) sestavený zajímavý projekt 
spolupráce, který by v případě realizace znamenal pro území třech MAS posílení odbytových možností 
regionálních výrobců a vznik jednoho informačního centra. Platné podmínky po poskytnutí podpory, 
tak jak byly nastavené, však všechny partnery od projektu nakonec odradily.  

http://www.branapisecka.cz/
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4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

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

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

Tabulka 9 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD 

 
1 Národní číselník indikátorů 

Strategický cíl 
Kód 

NČI2014+ 
Indikátor 

Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

(1.1.2021) 

Cílová 
hodnota 

(31. 12. 2027) 

Dostatečná 
infrastruktura a 
vybavenost území 
MAS Brána Písecka 
zajištující bezpečnou 
dopravu, ochranu 
životního prostředí a 
efektivní odpadové 
hospodářství, podporu 
cestovního ruchu, 
rozvoj tradic a ochranu 
kulturního dědictví 

7 61 00 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek a 
cyklotras 

Počet km 0 1 

 

Počet 
podpořených 
operací (akcí) 
zaměřených na 
ochranu 
životního 
prostředí a 
podporu 
cestovního 
ruchu  

Počet 
operací 0 11 

9 05 01 

Počet 
revitalizovaných 
památkových 
objektů 

Počet 
objektů 0 3 

 

Počet 
revitalizovaných 
památkových 
objektů 
místního 
významu 

Počet 
objektů 

0 4 

 

Počet 
podpořených 
operací (akcí) 
zaměřených na 
projekty 
spolupráce  

Počet 
operací 

0 1 
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Rozbor hodnoty jednotlivých indikátorů  

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek 
a cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená 
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a 
motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních 
komunikacích druh komunikace, ale jedná se o souvislé označení určité komunikace orientačním 
značením pro cyklisty. Jedná se o projekty podpořené v rámci opatření 1.1.1 Dopravní infrastruktura a 
její bezpečnost, dostupnost regionu, podpora cyklodopravy. 

Počet podpořených operací (akcí) zaměřených na ochranu životního prostředí a podporu cestovního 
ruchu – Jedná se o počet podpořených projektů v rámci operačního programu Životní prostředí 
opatření 1.2.1 Ochrana životního prostředí, snižování energetické náročnosti a využívání OZE a projekty 
zaměřené na cestovní ruch v rámci opatření 1.3.1 Infrastruktura a služby cestovního ruchu a 1.3.2 
Neproduktivní investice v lesích a také projekty zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství – 
opatření 1.4.1 Revitalizace veřejných prostranství. 

Motivační prostředí 
pro zakládání a další 
rozvoj podnikání, 
posílení 
konkurenceschopnosti 
a ekonomický rozvoj 
území MAS Brána 
Písecka 

9 37 01 

Počet 
podpořených 
zemědělských 
podniků/příjem
ců (O.4) 

Počet 
podniků 

0 35 

 
Celková délka 
polních cest 

Počet km 0 1,5 

9 43 02 
Celková délka 
lesních cest 

Počet km 0 1,5 

93902 

Počet subjektů 
s podporou na 
investice do 
lesnické 
techniky a 
technologií (SO) 

Počet 
podniků 

0 5 

Stabilní kapacity 
sociální a zdravotní 
péče, vzdělávacích a 
volnočasových 
zařízení, zvyšujících 
potenciál pro 
uplatnění na trhu 
práce a zkvalitňující 
život na venkově 

6 00 00 
Celkový počet 
účastníků 

Počet 
osob 

0 300 

5 00 00 

Počet 
podpořených 
vzdělávacích 
zařízení 

Počet 
zařízení 

0 3 

 

Počet 
podpořených 
operací (akcí) 
zaměřených na 
projekty 
týkajících se 
zlepšení 
podmínek pro 
činnosti místní 
komunity 

Počet 
operací 

0 5 
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Počet revitalizovaných památkových objektů – Jedná se o počet revitalizovaných (tzn. 
rekonstruovaných, renovovaných, zatraktivněných apod.) památkových objektů, které byly opraveny 
v rámci projektů s možností realizace opatření vedoucích k zefektivnění a ochraně mobiliárních fondů, 
které jsou součástí památkových objektů.  Památkovým objektem se rozumí takový objekt, který je 
uveden na: a) Seznamu národních kulturních památek, b) Indikativním seznamu národních kulturních 
památek, c) Seznamu světového dědictví UNESCO, d) Indikativním seznamu světového dědictví 
UNESCO. Sledují se projekty podpořené v rámci opatření 1.3.3 Zachování kulturního a přírodního 
dědictví. 

Počet revitalizovaných památkových objektů místního významu – Jedná se o počet revitalizovaných 
(tzn. rekonstruovaných, renovovaných, zatraktivněných apod.) památkových objektů místního 
významu. Památkovým objektem místního významu se rozumí takový objekt, který v celostátním 
měřítku sice nedosahuje takových kvalit (památkových hodnot), aby se mohl stát kulturní památkou, 
avšak jejich kulturně historické hodnoty (památkové hodnoty) jsou významné pro region, v němž se 
nachází. Sledují se projekty podpořené v rámci opatření 1.3.4 Revitalizace památek místního významu. 

Počet podpořených operací (akcí) zaměřených na projekty spolupráce – Jedná se o počet 
podpořených projektů spolupráce a partnerskými MAS v rámci ČR nebo EU v opatření 1.5.1 Spolupráce 
s partnerskými MAS v rámci ČR nebo EU. 

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) – Počet zemědělských podniků/příjemců, 
kteří získali dotační podporu v rámci opatření 2.1.1 Podpora zemědělství, 2.1.3 Podpora zpracovatelů 
zemědělských produktů a 2.1.4 Diverzifikace a zakládání nových podniků, podpora venkovského 
cestovního ruchu. 

Celková délka polních cest – Délka polních cest rekonstruovaných nebo nově vybudovaných v rámci 
opatření 2.1.2 Podpora zemědělské infrastruktury. 

Celková délka lesních cest – Délka lesních cest rekonstruovaných nebo nově vybudovaných v rámci 
opatření 2.2.2. Podpora lesnické infrastruktury. 

Počet subjektů s podporou na investice do lesnické techniky a technologií (SO) – Jedná se o počet 
podniků/příjemců, kteří získali dotační podporu v rámci opatření 2.2.1 Podpora lesnictví. 

Celkový počet účastníků – Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez 
ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze 
jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu 
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. 
Jedná se o projekty podpořené v rámci opatření 3.1.1. Sociální služby a sociální začleňování, vzdělávací 
a osvětové aktivity a posilování rodinných vazeb. 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které 
vycházejí ze zákona o předškolním a základním vzdělávání, který definuje druhy jednotlivých škol: a) 
mateřská škola a b) základní škola. Sledují se projekty podpořené v rámci opatření 3.2.1 Infastruktura 
pro předškolní a základní vzdělávání.  

Počet podpořených operací (akcí) zaměřených na projekty týkajících se zlepšení podmínek pro 
činnosti místní komunity – Jedná se o počet podpořených projektů se zaměřením na opatření 3.3.1 
Hasičské zbrojnice JPO V a 3.3.2 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven a komunitních center. 
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

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

 

 

V Čížové dne 3.8.2021 

       ….………………………………………………………. 

       Statutární zástupce MAS Brána Písecka 

                 Roman Čarek 
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