Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Spálená 727, 388 01, Blatná

www.blatensko.cz/mas, e-mail: mas@blatensko.cz, tel.: +420 602 400 140

PROGRAM PROJEDNÁNÍ
1)
2)
3)
4)

Úvod
Seznámení s návrhovou částí SCLLD – specifické cíle podpory
Diskuze, připomínkování
Závěr, vyhodnocení námětů

MÍSTA KONÁNÍ
13. 4. 2015

14,00 HOD

LNÁŘE

Zasedací místnost Obecního úřadu Lnáře

14. 4. 2015

14,00 HOD

MYŠTICE

Zájezdní hostinec „U Labutě“ Myštice

15. 4. 2015

16,00 HOD

ZÁBOŘÍ

Zasedací místnost Obecního úřadu Záboří

16. 4. 2015

17,00 HOD

TŘEBOHOSTICE

Zasedací místnost Obecního úřadu Třebohostice

21. 4. 2015

14,00 HOD

RADOMYŠL

Zasedací místnost Úřadu městyse Radomyšl

22. 4. 2015

18,00 HOD

SEDLICE

Zasedací místnost Městského úřadu Sedlice

27. 4. 2015

15,00 HOD

BĚLČICE

Zasedací místnost Městského úřadu Bělčice

29. 4. 2015

14,00 HOD

BLATNÁ

Velká zasedací místnost Městského úřadu Blatná

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici
na www.blatensko.cz/mas

Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska

Specifický cíl: Zdravý a spokojený život
Cílem je (prostřednictvím podpory) podporovat firmy zajišťující sociální služby, rozšířit
nabídku v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Podporovat obce v aktivitách týkajících se
zajištěním služeb spojených s poskytováním lékařské a sociální péče. Podporovat služby a
aktivity pro seniory, mladé rodiny a ostatní občany v oblasti sociální péče a zdravotnictví,
v kultuře, sportu, volnočasových a zájmových činnostech. Rovněž podporovat moderní,
aktivní a zdravý životní styl a duševní rozvoj. Podporovat zlepšení tělesného i duševního
zdraví populace. Podporovat neziskové organizace zaměřené na prevenci vzniku závislostí,
snižování rizik spojených se závislostmi - kouření, alkoholismus, drogy, gamblerství atp.

Specifický cíl: Sociální začleňování a boj s chudobou
Cílem je podporovat posilování stability a soudržnosti venkovských společenství. Zaměřit se
především na podporu rodiny, sladění rodinného a pracovního života. Podporovat posílení
regionální stability míry nezaměstnanosti – podporovat vznik sociálních podniků (nebo
transformaci stávajících podniků na podniky sociální), podpořit sociální inovace. V rámci
vzniku (transformace) sociálních podniků by existovala návaznost na vytváření nových
pracovních příležitostí pro obyvatele regionu. Podporovat trénování dovedností potřebných
k začlenění sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. Podpora vytváření sítí vzájemné
sociální podpory a spolupráce, integrace a kooperace.
Specifický cíl: Vzdělávání a informace pro rozvoj kvalitního života obyvatel
v regionu
Cílem rozvoje kvalitního života obyvatel je prioritně podpořit zvyšování úrovně
vzdělávání na všech stupních škol, pro všechny děti. Rozšíření kapacity předškolních zařízení.
Podporovat celoživotní vzdělávání dospělých, což je hnací síla rozvoje regionu. Podpořit
komunitní školy jako základní nástroje a aktivitu rozvoje regionu. Podpora specifického
vzdělávání, informační a komunikační kampaně, výchova, osvěta, duchovní rozvoj - etická a
estetická výchova, etiketa, ekologická výchova. Podpora mediální aktivity v oblasti
udržitelného rozvoje, spolupráce a síťování - včetně srovnávací kampaně v prostředí Národní
sítě zdravých měst.

Priorita II. : Udržitelná regionální ekonomika jako zdroj bohatství
Blatenska
Specifický cíl: Dynamické, konkurenceschopné a udržitelné regionální
hospodářství
Cílem regionálního hospodářství, jeho dynamičnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti je
podpora stávajících malých a středních podniků, podpora vzniku a rozvoje nových malých a
středních podniků s důrazem na inovační obory a sociální podniky, podpora malých a
středních zemědělských podniků. Motivace podnikatelů k technickým inovacím ve výrobě a
ve službách s aplikováním výsledků vědy a výzkumu. Podporovat vytváření podmínek pro
rozvoj podnikání – infrastrukturu, služby, plochy, objekty – včetně rekonstrukcí.
Specifický cíl: Vyšší udržitelnost a odolnost regionální ekonomiky s důrazem na
inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví
Cílem je podporovat inovace v energetice, průmyslu, dopravě, zemědělství, lesnictví, ve
spotřebě materiálů, recyklaci a využívání recyklovaných hmot a tím zamezit únikům škodlivin
do životního prostředí. U všech těchto oborů je důležitá podpora inovace pro větší efektivitu,
bezpečnost a udržitelnost - zejména v úsporách a ve snižování dopadu na životní prostředí
především na stav půdy a vody. U zemědělství a lesnictví podporovat přírodě blízké postupy
hospodaření, produkci obnovitelných surovin a energií – především biomasy, diversifikace
ekonomických činností zemědělských a lesnických subjektů. Podporovat inovaci ve
spotřebě materiálů pro její větší efektivitu a udržitelnost (eko-design).

Specifický cíl: Lidské zdroje pro regionální hospodářství a organizační podpora
inovací, kooperací a obchodu
Cílem je vzděláváním rozvíjet znalosti a dovednosti zaměstnanců i podnikatelů, včetně
jazykových, především ve specifických oborech regionálního hospodářství Blatenska.
Zakládání a rozvíjení systematické podpory inovací, aplikovaného výzkumu a vývoje, přenos
informací, předávání zkušeností, propojování odvětví a kooperace v inovacích. Podporovat
kooperaci podniků jak uvnitř regionu, tak navenek, rozvíjet obchod, prezentovat regionální
ekonomiku jak v médiích, tak na výstavách a veletrzích, organizovat exkurze. Spolupráce
podnikatelů uvnitř i navenek. Podpora podnikání se sociálním aspektem - rozvoj sociálního
podnikání a sociálních inovací v podnikání (včetně sociálního zemědělství), podpora
regionálních a tradičních výrobců a spolupráce podnikatelů s veřejným i neziskovým
sektorem.

Specifický cíl: Rozvoj specifických veřejných služeb
Podporovat rozvoj specifických veřejných služeb netržního charakteru – vodohospodářské
služby, dopravu, energetiku, péči o veřejnou zeleň atp. Podporovat zaměstnanost v oblasti
specifických veřejných služeb s využitím institutu sociálního podniku.

Priorita III. : Investiční rozvoj území
Specifický cíl: Investice pro větší konkurenceschopnost území Blatenska
Cílem je podporovat investování do dopravní infrastruktury jako pozemní komunikace
místní, III., II. a I. třídy a železniční sítě, cyklistické a pěší stezky, parkoviště, čerpací, dobíjecí a
plnící stanice a další dopravní infrastruktura. Podporovat technickou infrastrukturu
jmenovitě vodovody a jiná zařízení pro pitnou vodu, kanalizace a ČOV, zařízení pro nakládání
s dešťovou vodou, zařízení pro nakládání s odpady, energetické sítě a zdroje, veřejné
osvětlení, produktovody, komunikační a informační sítě a technologie, protipovodňové
stavby a zařízení, bezpečnostní a zabezpečovací technologie včetně sanace sesuvů a skalních
řícení. Podporovat veřejnou vybavenost, zařízení pro vzdělávání, budovy školek a škol,
zařízení pro sociální a rodinnou péči, zdravotnictví, kulturu, umění, sport. Podporovat
veřejnou správu, integrovaný záchranný systém a bezpečnostní služby, volný čas a rekreaci,
duchovní správu a nekomerční služby. Podporovat úpravy veřejných prostranství (zpevněné
plochy, vybavení parků, dětských hřišť, mobiliář, orientační systémy, pouliční umění, veřejná
WC, kolárny a stojany na kola aj.)
Specifický cíl: Kvalitní a dostupné bydlení
Cílem je zkvalitnění a dostupnost bydlení formou podpory bytové výstavby a regenerace
bytového fondu, především rekonstrukcí a modernizací stávajících budov, dále příprava
rozvojových ploch pro novou bytovou výstavbu vč. infrastruktury, nabídka služeb v oblasti
bytové výstavby na vysoké urbanistické a architektonické úrovni a s respektem k regionálním
tradicím. Podporovat sociální a dostupné bydlení pro všechny sociální a věkové skupiny.
Specifický cíl: Ochrana a obnova kulturního dědictví
Cílem je prostřednictvím podpory obnova a ochrana movitých i nemovitých památek
v regionu a změna využití památek, spojení jejich ochrany s jiným užitkem v rámci potřeb
komunity.

Priorita IV. : Přirozená a zdravá příroda
Specifický cíl: Ochrana vod a obnova jejich přirozeného stavu
Cílem je podpora ochrany a obnovy stavu podzemních i povrchových vod - potoků, řek,
rybníků a nádrží, jakožto i obnova vodního režimu v krajině, zadržování vody a hospodaření
s dešťovou vodou, přírodě blízká protipovodňová opatření.
Specifický cíl: Zvýšení kvality ovzduší
Cílem jsou formou podpory organizační opatření a příprava investic pro snížení znečištění
ovzduší u všech velikostí a typů zdrojů znečištění, měření kvality ovzduší a meteorologických
dat v malých obcích a městech mikroregionu Blatenska.
Specifický cíl: Minimalizace vlivu spotřeby materiálů a surovin na životní
prostředí, včetně problematiky odpadů a starých zátěží
Cílem je podpora udržitelné spotřeby materiálů, zlepšení kvality výrobků a prodloužení jejich
životního cyklu, lokální a krátké dodavatelské řetězce, šetrné postupy, úspora zdrojů surovin.
Třídění odpadů, recyklace materiálů a surovin, jejich znovu využití a nový životní cyklus
výrobků, taktéž sanace starých skládek a ekologických zátěží nacházejících se na území
regionu.
Specifický cíl: Zlepšení stavu přírody a krajiny
Cílem je podporovat ochranu živé i neživé přírody, jejích druhů a jejich stanovišť. Podpora
společného využívání přírodního a kulturního dědictví v přírodních parcích a geoparcích pro
udržitelný rozvoj území.
Specifický cíl: Zlepšení životního prostředí v obcích a městech regionu
Cílem je podporovat zlepšení životního prostředí v obcích, městech, ale i mimo ně.
Podporovat obnovu zeleně v obcích a městech, její estetickou a ochrannou funkci, stanoviště
ptáků i jiných druhů v sídlech na území regionu, voda v sídlech, parky, zahrady, květinové
záhony. Zároveň podpořit vyřešení hygienických problémů v území, především s hlukem,
prachem, znečištěním, zápachem, eliminovat světelné znečištění, zábory ploch aj.
Specifický cíl: Udržitelné využívání energetických zdrojů
Cílem je podpora udržitelného využívání spotřeby energie, její úspory, organizační opatření,
energetický management, snižování dopadů spotřeby a výroby energie na prostředí.
Podpora koordinace udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie, integrace
obnovitelných zdrojů energie do témat: hospodářství, sociální podnikání, péče o krajinu,
bezpečnost a globální odpovědnost.

Priorita V. : Veřejná správa, spolupracující, bezpečná a stabilní
společnost
Specifický cíl: Kvalitní a efektivní veřejná správa
Cílem je podpora vzdělávání a podpora přístupu k informacím pro zvyšování kvality a
efektivnosti ve veřejné správě. Podpora inovace ve veřejné správě, zejména zakomponování
nových metod řízení kvality, plánování, poměřování výkonů a postupů, evaluace. Posilování
zastupitelské demokracie, využívání komunitních metod zapojování veřejnosti veřejnou
správou, propojování a síťování ve veřejném sektoru. Podporovat územní a strategické
plánování pro udržitelný rozvoj, s tím spojenou udržitelnost veřejných financí ve spolupráci
s bankovním sektorem. Podporovat používání inovativních finančních nástrojů, včetně
finančního plánování.
Specifický cíl: Rozvinutá občanská společnost
Cílem je podpora rozvoje spolkové činnosti a jiných občanských aktivit vzděláváním a
předáváním informací a zkušeností, stabilizace NNO, inovace v činnosti neziskového sektoru,
nové metody práce, řešení financování NNO. Podporovat vytváření sítí spolupráce ve
veřejném i soukromém sektoru, jejich efektivní spolupráce na místní, regionální, celostátní i
mezinárodní úrovni, výměna zkušeností, vzájemné porovnávání pro rychlejší postup.
Specifický cíl: Bezpečnost
Cílem je prostřednictvím podpory podporovat prevenci a ochranu před patologickými
sociálními jevy – násilím, kriminalitou, korupcí atp. Podporovat prevenci a ochranu před
přírodními katastrofami – požáry, povodně, vichřice atp. Podporovat prevenci před úrazy,
epidemiemi, prevenci a řešení následků dopravních nehod a v neposlední řadě i činnost
Integrovaného záchranného systému, jeho výcvik, součinnost, spolupráci.
Specifický cíl: Globální odpovědnost
Cílem je podporovat solidaritu a pomoc chudým a znevýhodněným v globálním měřítku, jako
je boj s chudobou, hlad, voda či pomoc obětem konfliktů. Podporovat odpovědné chování
v globálním měřítku v oblasti životního prostředí, férového obchodu.

