
Dodatek č. 1 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS 

Brána Písecka pro období 2014 – 2020 

Do Dodatku č. 1 doplněno: do sloupečku Opatření byla přidána nově zařazená Fiche s názvem Základní 

služby a obnova ve venkovských oblastech, která má číslo podopatření 1.5.2., které jsme vytvořili v rámci 

specifického cíle 1.1. Tato nově vytvořená Fiche byla navázána pouze na problémy, ke kterým se vztahuje.  

Kapitola 12.2 Vizualizace propojenosti strategické a analytické části 

Tab. 30: Vizualizace propojenosti analytické a strategické části 

Problém Potřeba Opatření 

Úbytek obyvatel v malých 

sídlech 

Stárnutí populace 

Záporný přirozený přírůstek 

Zatraktivnění regionu, motivace k životu na 

venkově, podpora bytové a individuální 

výstavby 

1.1.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2 

Negativní vzdělanostní struktura 

Zvýšení míry vzdělanostní struktury - 

zatraktivnění regionu, zvýšení nabídky 

pracovních míst 

3.5.1 

Nízká míra 

konkurenceschopnosti a 

životaschopnosti podniků a 

zastaralé technologie v 

zemědělství 

Podpora inovací v zemědělství a lesnictví 3.1.1, 3.2.1 

Nárůst nezaměstnanosti a 

poptávky po zaměstnání  

Podpora zaměstnanosti, zvýšení nabídky 

pracovních míst, podpora začínajících 

podnikatelů, podpora drobných místních 

výrobků a zemědělské produkce 

3.3.1, 3.5.1, 3.5.2 

Neodpovídající stav nemalých 

částí lesní a zemědělské 

infrastruktury 

Opravy, rekonstrukce lesních a polních cest 3.1.2, 3.2.2 

Nízký podíl sektoru služeb 
Podpora podnikatelů a malých potravinových 

řetězců 
3.4.1 

Chybí základní služby Zkvalitnit dostupnost základních služeb 1.5.1, 1.5.2 

Vybavenost spolků a org. Podpora spolků a zájmových organizací 2.2.1 



Spolupráce školských zařízení Podpora spolupráce školských zařízení 2.1.1 

Nedostatečné kapacity MŠ Navýšení kapacit předškolních zařízení 2.1.1, 3.5.2 

Nedostatek volnočasových 

zařízení a jejich vybavení 

Podpora budování sportovních a kulturních 

zařízení 
2.2.1 

Opuštěné budovy, areály Přestavba opuštěných budov 1.5.1, 1.5.2 

Nedostatečná hromadná doprava 
Zlepšit stav možností dopravy žáků do a ze 

škol 
1.1.1 

Nedostatečná síť infrastruktury 

pro cyklodopravu 
Výstavba cyklostezek vedoucích mimo silnice 1.1.1 

Chybí ubytovací kapacity Navýšení ubytovacích kapacit 4.1.1, 3.4.1 

Slabá organizační struktura 

cestovního ruchu 

Zvýšení propagace regionu, podpora 

agroturistiky 
4.1.1 

Chybí typický suvenýr pro náš 

region 

Snaha o definování typického suvenýru jako 

podporu cestovního ruchu 
4.2.1 

Chybí kanalizace a ČOV Podpora budování technické infrastruktury 1.2 

Nedostatečné odpadové 

hospodářství 

Třídění odpadu, budování sběrných dvorů, 

organizování svozů, spolupráce obcí, atd. 
1.3.1 

 


