Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje
MAS Brána do Českého ráje 2021 - 2027
Valná hromada MAS Brána do Českého ráje
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SCLLD 2021 +
Koncepční část - 4 části:

1. Popis území a zahrnutí komunity
2. Analytická část
3. Strategická část
4. Implementační část
+ Přílohy: pouze Čestné prohlášení statutárního zástupce MAS
Hodnocení strategie – MMR (předkládání na základě výzvy MMR ) – prostřednictvím IS KP 2014+

2 hodnotitelé, 40 PD na hodnocení, doplnění pro MAS – 3x (10 PD)
Předpoklad vyhlášení: květen 2021 – červen 2021 ?

Území MAS Brána do Českého ráje
48 obcí v Královéhradeckém a Libereckém kraji, 5 regionů ORP
- poloha při krajských hranicích
40 613 obyvatel, rozloha 451 km2
Kulturní a turistické regiony: Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší
19 obcí (39,6 %) - hospodářsky a sociálně ohrožené území – obce ORP Semily + Borovnice
většina sídel jsou malé obce do 600 obyvatel (67 %), do 300 (46 %)
Občanská vybavenost - nejvýznamnější centra Nová Paka, Lázně Bělohrad a Lomnice nad Popelkou
v ostatních obcích: knihovny, kina, muzea, kulturní domy a sokolovny
- poměrně hustá síť školských zařízení (28 MŠ, 24 ZŠ – polovina malotřídky)
- nejčastější spolky: SDH, TJ, myslivecká sdružení, kulturní spolky a spolky pro práci s mládeží

Historie a zkušenosti MAS
- MAS – vznik 2006 (občanské sdružení, dnes zapsaný spolek)

- 47 partnerů (13 veřejný sektor, 34 soukromý), 5 zájmových skupin: společné aktivity obcí, veřejná správa, lidé a
společnost, environmentální a ekonomická
- podmínky standardizace pro období 2021+ - splněno 30.11.2020
- MAS má za sebou 2 podpořené společné strategie a období:
2009 – schválen Strategický plán Leader – realizace 69 projektů źa 37,6 mil. Kč, dotace 20 mil Kč (pouze PRV)
2017 - schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána do Českého ráje – cca 100 mil Kč
dotace (IROP, PRV, OPZ. OPŽP) – 96 schválených projektů za 119 mil – dotace 88,6 mil Kč + se administrují 2 výzvy
2021 – SCLLD 21+ - zpracovali zaměstnanci + fokusní skupina + rada MAS (programový výbor), projednání na
mikroregionech, VH - partneři MAS
východiska: analýza území, rozhovory se starosty. Strategie 2017+, evaluace SCLLD, OP, Národní strategie,

Analýza rozvojových potřeb území
9 okruhů:
A. Zlepšení nabídky zdravotních a sociálních služeb
B. Zvýšení dostupnosti, kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury
C. Zajištění kvalitní a kapacitní technické infrastruktury v území
D. Podpora rozvoje vzdělávacích služeb
E. Zajištění nabídky volnočasových aktivit
F. Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu
G. Podpora hospodářského rozvoje území
H. Zajištění bezpečnosti v obcích
I. Ochrana kvality životního prostředí a jeho udržitelnost

Strategický rámec
Vize

„Prosperující a atraktivní region s vysokou životní úrovní obyvatel v kulturně a přírodně bohaté krajině
Českého ráje a Podkrkonoší“
Strategické cíle:
1. Vyhovující dopravní a technická infrastruktura

2. Příznivé podmínky pro podnikatele, podpora lokální ekonomiky a cestovního ruchu
3. Aktivní a spokojení občané žijící v kvalitně vybavených a dobře fungujících obcích
4. Kvalitní životní prostředí a hospodaření v krajině v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje

Strategický rámec
úkolem MAS vybrat strategicky důležitá témata a směry pro rozvoj svého území působnosti

Hierarchie: strategické cíle (4)
specifické cíle (10)
opatření ( 28)
- provázanost na analýzu rozvojových potřeb, vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ (3
opatření nenaplňují žádný specifický cíl SRR ČR 21+

1.1 Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura

1.1.1 Investice do rekonstrukcí, modernizací a výstavby silniční sítě
1.1.2 Investice do doprovodné infrastruktury bezpečné silniční dopravy včetně
oddělených komunikací pro pěší a cyklotras
1.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, autobusových zastávek a
přestupních terminálů
1.2 Obce vybavené dostatečnou technickou infrastrukturou
1.2.1 Investice do modernizace, rekonstrukce a výstavby vodovodů,
kanalizací a ČOV
1.2.2 Investice do OZE, rekonstrukce a modernizace a výstavby
veřejného osvětlení a elektrických a datových sítí a technického
vybavení obcí

2.1 Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální
ekonomiku
2.1.1 Podpora nákupu technického a technologického vybavení
2.1.2 Vyhovující prostory a zázemí pro podnikání

2.1.3. Podpora regionálních výrobků a služeb a zpracování
zemědělské produkce
2.2 Území s rozvinutým cestovním ruchem
2.2.1 Budování a modernizace infrastruktury a služeb
cestovního ruchu
2.2.2 Podpora turisticky atraktivních míst a produktů
cestovního ruchu

3.1 Dostupná síť školských a vzdělávacích zařízení

3.3 Prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití a
trávení volného času

3.1.1 Investice do předškolních, školských a vzdělávacích
3.3.1 Investice do objektů a zařízení pro kulturní, spolkové,
zařízení včetně jejich vybavení
sportovní a společenské účely
3.1.2 Podpora rovného přístupu ke vzdělávání a sociálního
3.3.2 Podpora udržení a obnovy kulturně-historického
začleňování dětí
dědictví
3.1.3 Podpora infrastruktury a pestřejší nabídky pro zájmové,
3.3.3 Podpora spolkových činností, pořádání sportovních,
neformální a celoživotní vzdělávání
kulturních a společenských akcí
3.3.4 Podpora vzájemné spolupráce MAS a dalších partnerů
3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby
3.2.1 Investice do zdravotnických zařízení a zařízení
sociálních služeb včetně vybavení
3.2.2 Zkvalitnění zdravotnických a sociálních služeb a
terénní péče

3.4 Zajištění bezpečného života v obcích
3.4.1 Investice do budov a vybavení všech složek HZS
3.4.2 Investice do kamerových systémů, varovných
informačních systémů a dalších prostředků varování a
ochrany obyvatelstva

4.1 Kvalitní životní prostředí a hospodaření v krajině

4.1.1 Revitalizace krajiny, ochrana biodiverzit, podpora ekologické, protipovodňové
a protierozní funkce
4.1.2 Úprava a regenerace veřejných prostranství
4.1.3 Péče o vodní toky, vodní plochy a nádrže – revitalizace a obnova jejich funkcí
4.1.4 Optimalizace systému nakládání s odpady, likvidace černých skládek a osvěta
obyvatelstva

4.2 Udržitelné hospodaření v lesích
4.2.1 Podpora mimoprodukčních funkcí lesa
4.2.2 Podpora hospodaření v lesích a místního zpracování dřeva
4.2.3 Podpora dopravní infrastruktury v lesích

Implementační část
Popis realizace Strategie – řídící a realizační struktura MAS

Kdy se bude moci žádat v novém programovém období?

rok 2021 – dokončeny poslední dvě výzvy z programového období 2014 – 2020 - uzavřeny
Předpoklad čerpání na novou Strategii:
- schválení koncepční části strategie – ze strany MMR
- schválení akčních plánů na jednotlivé OP – příslušná ministerstva (IROP nejpřipravenější)
rok 2022 - mohla by být první výzva z IROP (MMR), investiční projekty: chodníky, cyklostezky, veřejná
prostranství, podpora jednotek SDH, MŠ, ZŠ, sociální služby, muzea, knihovny, kulturní památky,
infrastruktura cestovního ruchu

PRV – tzv. 2 leté překlenovací období, obdržíme část financí z nového období ale rozdělovat je budeme
dle pravidel současné Strategie CLLD – výzva na projekty: investice do zemědělství, pro podnikatele,
podpora venkovských oblastí – MŠ, ZŠ, kulturní a spolková zařízení, veřejná prostranství

