
 
 

MAS Střední Polabí 2014 – 2020 

Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (CLLD) 

Návrhová část 

(Pracovní verze k 28. 8. 2014) 
 
 

  



 
 

 
Návrhová část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Polabí, období 2014-2020 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Zpracovatelé:  
MAS Střední Polabí, o.s. 
CI2, o.p.s., Ke Školce 1319/5f, 252 19 Rudná, http://www.ci2.co.cz  
 
Na zpracování návrhové části se podíleli:  
Barbora Roušarová, Lenka Hanzlíková (pracovnice MAS Střední Polabí, o.s.) 
Viktor Třebický, Josef Novák (mentoři tvorby CLLD) 
Řídící skupina pro tvorbu CLLD 
Pracovní skupiny pro tvorbu CLLD 
 
Datum zpracování:  
květen–srpen 2014 

 

  
  

http://www.ci2.co.cz/


 
 

 
Návrhová část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Polabí, období 2014-2020 3 

Vize Středního Polabí  
Území MAS Střední Polabí je region, který v roce 2020:  

 je samostatný, dlouhodobě udržitelný a soběstačný s fungujícími a dostupnými veřejnými službami,  

 příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život všech skupin obyvatel, 

 je region, kde územní rozvoj respektuje principy udržitelného rozvoje a reaguje na zvyšující se počet obyvatel, 

 má dostatečnou nabídku pracovních příležitostí s fungující podporu místních podnikatelů včetně sociálního podnikání,  

 má prosperující místní zemědělce a dostatek kvalitních regionálních produktů, 

 nabízí dostupnou a kvalitní zdravotní a sociální péči pro všechny skupiny obyvatel, 

 poskytuje dostatečnou nabídku a kapacitu škol a vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a celoživotního vzdělávání) s vysokou úrovní 

vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel, 

 využívá řeku Labe a okolní vodní plochy jako významný spojující prvek identity pro propagaci a rozvoj regionu,  

 má zdravé a čisté životní prostředí, včetně zdrojů pitné vody, dbá na minimalizaci jeho zátěže (doprava, odpady, hluk, atd.) a využívá 

obnovitelné zdroje energie s ohledem na zachování krajinného rázu a energetické úspory,  

 využívá úzké spolupráce obcí a ostatních subjektů při plánování svého rozvoje a společné propagace, 

 má vybudovanou dopravní infrastrukturu (včetně obchvatů obcí) a zajištěnou dopravní obslužnost a preferuje moderní a udržitelné 

formy dopravy, 

 disponuje moderní veřejnou infrastrukturou (vodovody, kanalizace, ČOV, inženýrské sítě ad.) reagující na rizika spojená se změnou 

klimatu (povodně, sucha) a mimořádných situací,  

 nabízí širokou škálu volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky včetně vybudovaného zázemí (turistika ve volné krajině, 

sportoviště, cyklostezky, spolkové domy, veřejná prostranství atd.), 

 má rozvinutý cestovní ruch čerpající z místní bohaté historie, památek, kulturních a církevních tradic, nabízející návštěvníkům 

a obyvatelům nevšední zážitky i kvalitní zázemí a služby. 
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KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE: 

KO 1 Rozvoj, řízení a spolupráce obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura vč. dopravy, veřejná 
prostranství, památky 

KO 2 Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, výzkum, vývoj, inovace, 
zemědělství 

KO 3 Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, turistika  

KO 4 Školství, vzdělávání 

KO 5 Sociální péče a zdravotnictví (vč. lázeňství), prevence, rodina 

KO 6 Životní prostředí, krajina, zeleň, voda 
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KLÍČOVÁ OBLAST 1 - ROZVOJ, ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE OBCÍ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, URBANISMUS, 
INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PAMÁTKY 

VIZE OBLASTI:  
Region MAS Střední Polabí v oblasti rozvoje, řízení a spolupráce obcí, bydlení, výstavby, urbanismu, infrastruktury vč. dopravy, veřejných 
prostranství, a památek v roce 2020:  

 přizpůsobuje dopravní obslužnosti stavu a potřebám regionu, zvyšuje četnost a dopravní obslužnost a využívá řeku Labe pro osobní dopravu, 

 integruje „přespávače“, tj. zapojuje obyvatele dojíždějící za zaměstnáním mimo region do života obcí, 

 efektivně zapojuje obyvatele a další skupiny do plánování rozvoje regionu, 

 klade důraz na spolupráci obcí, koordinuje akce a aktivity, 

 pečuje o kulturní dědictví – stavby, tradice, veřejná prostranství pro společný veřejný život, 

 zajišťuje udržitelnost územního plánování s ohledem na další stavební rozvoj – pokud vznikne nová výstavba, tak s občanskou vybaveností 

a infrastrukturou, 

 účelně využívá dotace a granty.  
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STRATEGICKÉ CÍLE OBLASTI 1 - ROZVOJ, ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE OBCÍ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, URBANISMUS, 
INFRASTRUKTURA VČ. DOPRAVY, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PAMÁTKY 

 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: SPOKOJENOST OBYVATEL S ŽIVOTEM V OBCI 
 

Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 1.1 Zajistit obnovu a údržbu 

budov v regionu 

1. Obnovovat a udržovat bytový fond (nejen v majetku 
obcí) 

2. Obnovovat a udržovat nemovitosti v majetku obcí 
(budovy škol, zdravotnická zařízení, kulturní zařízení 
atd.) 

3. Podpořit vznik nízkorozpočtových a startovacích bytů 
4. Podporovat bydlení různých věkových kategorií 
5. Podpořit nové využití u nevyužívaných budov v regionu, 

revitalizace 
6. Motivovat občany k rekonstrukcím domů a bytů, 

usnadnit je finančními nástroji (opravy fasád, výměna 
kotlů, atp.) 

7. Zabezpečit bezbariérovost komunikací, veřejných budov 
a památek.  

Počet 
regenerovaných 
budov 

Počet NČI - 
331200 

2 1.2 Zajistit obnovu a údržbu 

technické infrastruktury 

v regionu  

1. Dobudovat, modernizovat a provádět údržbu technické 
infrastruktury (vodovod, kanalizace, odpadové 
hospodářství, veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu  

2. Zajistit likvidaci černých skládek včetně prevence jejich 
vzniku a čistotu veřejných prostranství  

3. Vyvolat jednání s mobilními operátory s cílem zlepšení 
signálu mobilních zařízení v některých částech regionu 

4. Zpřístupnit napojení na vysokorychlostní internet pro 

Počet realizovaných 
projektů  

Počet Evidence 
projektů  
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

občany regionu, budovat optické a komunitní sítě 

3 1.3 Podporovat péči o 

veřejná prostranství a zeleň 

v obcích i mimo ně včetně 

významných krajinných 

prvků 

1. Pečovat o veřejná prostranství, veřejnou zeleň, 
památné a významné stromy 

2. Rekonstruovat a budovat mobiliář (lavičky, orientační 

systém, přístřešky), zejména s ohledem na menší obce 

regionu 

3. Zlepšit stav prostředí a jeho čistotu ve městech a obcích 

a jejich okolí 

Plocha 
revitalizovaných a 
regenerovaných 
veřejných 
prostranství  

ha Evidence 
obcí, viz též 
NČI - 
332110 

4 1.4 Zajistit dlouhodobou 

finanční udržitelnost aktivit 

regionu MAS  

1. Podpora účelnějšího využívání dotací subjekty v MAS 
formou zvyšování informovanosti a propagace, 
vzděláváním a asistencí při zpracování žádostí o dotace 
atd. 

2. Zajistit a zachovat finanční prostředky na 
spolufinancování dotací  

Počet projektů 
financovaných 
v MAS 

Počet Evidence 
MAS 

Objem dotací 
v rámci MAS 

tis. Kč Evidence 
MAS 

5 1.5 Prosazovat udržitelnost 

a odpovědný přístup 

v územním plánování jak 

obcí, tak regionu 

1. Zachování architektonického a urbanistického rázu obcí 
včetně zamezení neregulovaného šíření zástavby  

2. Podporovat a rozvíjet udržitelné využívání veřejných 
prostranství 

3. Podporovat komunitní přístup k plánování rozvoje obcí 
4. Preferovat novou výstavbu v nezastavěných stavebních 

parcelách v intravilánech obcí v rámci demografických 
prognóz (nezvyšovat zastavěnost nad možnosti 
infrastruktury) a zásad udržitelného rozvoje  

5. Podpořit digitalizaci územních plánů v regionu  
6. Zajistit větší zapojení veřejnosti do procesů územního 

plánování – např. kulaté stoly, plánovací víkendy ap.  

Podíl zastavěného 
území  

% ČŮZK 

6 1.6 Podporovat, rozvíjet 

a uchovat pozitivní vztah 

1. Podporovat sociální vazby v obci (společné akce, dětské 
turnaje, farmářské trhy, festivaly včetně veřejných akcí 

Spokojenost 
obyvatel s životem 

%  Dotazníkové 
šetření 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

obyvatel k regionu  soukromých subjektů) 
2. Motivovat obyvatele k trvalému bydlení a podnikatele 

k umístění jejich sídla podnikání v MAS 
3. Zpracovat demografickou prognózu obcí a regionu – pro 

zjištění potřeb území 

v obci 

7 1.7 Zajistit údržbu a obnovu 

památek 

1. Zajistit údržbu a obnovu historických a církevních 
památek v regionu  

2. Rozvíjet kulturní dědictví regionu  
3. Propagovat památky a kulturní dědictví regionu MAS  
4. Obnovovat a udržovat památky drobné sakrální 

architektury v krajině kapličky, kříže, boží muka a staré 
historické stezky  

5. Udržovat památníky a pomníky padlých 

Počet realizovaných 
projektů 

Počet Evidence 
projektů  

8 1.8 Podporovat spolupráci 

subjektů v MAS a navenek 

1. Koordinovat aktivity a akce v MAS (meziobecní 
spolupráce, setkávání starostů, subjektů) 

2. Zabezpečit spolupráci obcí a měst v MAS  
3. Rozvíjet spolupráci a partnerství s dalšími regiony v ČR 

a zahraničí 

Počet společných 
akcí MAS 

Počet  Evidence 
MAS 

9 1.9 Zabezpečit kvalitní 

dopravní infrastrukturu a 

dopravní obslužnost regionu  

1. Obnova a údržba dopravní infrastruktury (místní 
komunikace, obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

2. Přizpůsobit dopravní obslužnost stavu a potřebám 
regionu včetně zvýšení četnosti spojů integrované 
dopravy, zejména o víkendech 

3. Prosazovat udržitelné formy dopravy (pěší, cyklistická, 
hromadná doprava) a zajistit jejich bezpečnost 

4. Podporovat návaznost a propojení jednotlivých forem 
dopravy, podpořit rozvoj přestupních dopravních uzlů ve 
vazbě na veřejnou dopravu, pěší dopravu, cyklodopravu 

Počet projektů 
podporujících 
dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

Počet NČI – 
370100 

Počet spojů veřejné 
dopravy podle 
kategorií (vlaky, 
autobusy, školní 
autobusy) 

Počet IDOS 
a evidence 
provozovate
lů 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

a vodní dopravu 

10 1.10 Zvýšit propagaci 

a informovanost o regionu  

1. Propagovat region MAS na národní a regionální úrovni  
2. Propagovat region MAS jeho obyvatelům a dalším 

místním subjektům (obce, podnikatelé, NNO atd.) 

Počet druhů 
propagačních 
materiálů a dalších 
informačních 
produktů 

Počet Evidence 
MAS 
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KLÍČOVÁ OBLAST 2: PODNIKÁNÍ – PRŮMYSL, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, 
VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, ZEMĚDĚLSTVÍ 

VIZE OBLASTI: 
Region MAS Střední Polabí v oblasti podnikání – průmyslu, služeb, obchodu, cestovního ruchu, zaměstnanosti, výzkumu, vývoje, inovací 
a zemědělství v roce 2020: 

 je územím, kde návštěvníci zůstávají déle než několik hodin, vracejí se a mají k dispozici odpovídající a dosažitelné služby, 

 nabízí vstřícný cestovní ruch spojený s poučením a aktivitami v přírodě a aktivní jazykovou vybaveností, 

 spolupracuje v oblasti cestovního ruchu s Prahou a se Středočeským krajem, 

 není noclehárnou pro své obyvatele – ti mají k dispozici služby a občanskou vybavenost na vysoké úrovni, 

 podporuje místní zemědělce hospodařící trvale udržitelným způsobem, 

 podporuje technické obory – střední technické školy s vazbou na vědu a výzkum,  

 zůstává ve svých venkovských aspektech venkovem, nikoliv příměstskou zónou a zamezuje unifikovanosti, 

 je regionálně soudržným a v rámci možností soběstačným územím, 

 podporuje řemesla v návaznosti na systém vzdělávání, 

 je územím, kde efektivně spolupracuje MAS a Krajská hospodářská komora Střední Čechy, 

 koordinuje zásadní plány a vzájemnou informovanost subjektů, 

 je územím, kde vzniká dostatečné množství pracovních míst a to i pro skupiny ohrožené nezaměstnaností,  

 je územím, kde funguje informovanost o místních produktech a službách v rámci regionu a o možnostech MAS, 

 je územím, kde jsou plochy určené k obdělávání využívány pro zemědělství a ne pro jiné účely, 

 zamezuje tomu, aby průmyslové zóny vznikaly na úrodné půdě, 

 nabízí dostatek možností a podmínek k podnikání včetně vazeb na vědu a výzkum,  

 je známý díky výrazné propagaci, 

 obnovuje tradici zelinářské oblasti. 
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KLÍČOVÁ OBLAST 2: PODNIKÁNÍ – PRŮMYSL, SLUŽBY, OBCHOD, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST, 
VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, ZEMĚDĚLSTVÍ 
 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ PAMÁTEK, KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ A INFORMAČNÍCH CENTER 
 
Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 2.1 Využít přírodního 

a kulturně-historického 

potenciálu regionu pro 

rozvoj cestovního ruchu 

1. Rozvíjet zařízení a služby pro poznávací, aktivní 
a rodinné formy cestovního ruchu 

2. Využít potenciál Labe a okolních vodních ploch pro 
rozvoj cestovního ruchu (přístav, lodní doprava, rybolov, 
koupání) 

3. Podporovat mezinárodní spolupráci při informovanosti 
a propagaci cestovního ruchu (zejména podél Labe) 

4. Využívat turistický potenciál (např. církevních poutí, 
turistických tras, kulturních akcí, církevních 
a historických památek v regionu) – vybudovat zázemí 
cestovního ruchu 

5. Rozvíjet hipoturistiku v návaznosti na hřebčíny a chov 
koní v regionu 

Počet 
návštěvníků 
památek, 
kulturních 
zařízení 
a informačních 
center 

Počet Evidence 
provozovatelů, 
NČI – 410404 

2 2.2 Podpora vzniku nových 

pracovních míst v regionu  

1. Podpora malého a středního podnikání v regionu včetně 

jeho propagace 

2. Podpora malých zemědělců a živnostníků v regionu  

3. Podpora vzniku nových pracovních míst v regionu, 

včetně pracovních příležitostí pro střední a vyšší 

management  

4. Vytvářet podmínky pro podnikání (např. vyhovující 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních 
míst - celkem 

Počet Úřad práce, 
NČI - 070100  
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

prostory, inkubátory, vzdělávání), včetně motivace pro 

přesun sídla podnikání do regionu  

5. Podporovat zavádění inovací a vznik nových pracovních 

míst v oblasti vědy a výzkumu 

6. Podporovat vznik pracovních míst pro skupiny ohrožené 

nezaměstnaností (absolventi, ženy po RD, osoby starší) 

7. Podpořit zvyšování kvalifikace a rekvalifikační kurzy 

s ohledem na potřeby zaměstnavatelů v regionu 

3 2.3 Podporovat výrobu, 

odbyt a spotřebu 

regionálních produktů 

1. Podporovat rozvoj řemesel a řemeslných trhů v regionu 

2. Propagovat a podporovat využívání regionálních 

produktů v místě 

3. Rozvíjet regionální značení produktů a služeb  

Produkce 
místních 
produktů 

kg, l Evidence 
producentů 

4 2.4 Rozvíjet informovanost 

a vzájemnou komunikaci 

podnikatelů a dalších skupin  

1. Pořádat informační trhy („snídaně“) pro podnikatele 

v regionu – vzájemná komunikace, výměna zkušeností  

2. Spolupracovat s krajskou hospodářskou komorou – 

pořádat pravidelná setkání podnikatelů s představiteli 

měst a obcí  

3. Zajistit informovanost o možnostech a činnosti MAS – 

pro všechny cílové skupiny (podnikatelé, obce, NNO) 

4. Zajistit provázanost aktivit, koordinaci plánů v oblasti 

kultury a cestovního ruchu 

5. Rozvíjet spolupráci škol a místních podniků  

Počet 
společných akcí 
podnikatelů, 
NNO, obcí 
v rámci MAS 

Počet Evidence MAS 

5 2.5 Zkvalitnit infrastrukturu 

a destinační management 

cestovního ruchu v Polabí  

1. Podporovat dlouhodobější pobyty v regionu včetně 
zajištění odpovídajících služeb (ubytování, stravování 
ad.) 

2. Zlepšit kvalitu služeb v oblasti cestovního ruchu 

Spokojenost 
s kvalitou 
služeb – 
návštěvníci  

Bodové 
hodnocení 
na stupnici 0 
– 10 

Dotazníkové 
šetření  
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

(jazyková vybavenost obyvatel a zaměstnanců služeb 
cestovního ruchu, nabídka informačních materiálů 
a zdrojů) 

3. Spolupracovat s Prahou, Středočeským krajem a dalšími 
nadregionálními subjekty při propagaci a rozvoji 
cestovního ruchu v regionu MAS  

4. Zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost subjektů 
v oblasti cestovního ruchu  

5. Vytvořit jednotný systém prezentace a propagace 
regionu Střední Polabí (vizuální styl, webové stránky, 
kalendář akcí, informační tabule ad.) 

6. Podpořit nabídku kvalitního a cenově dostupného 
ubytování (pensiony, ubytovny, hostely, v soukromí 
atd.) 

6 2.6 Zvýšit soudržnost 

regionu a snížit jeho 

závislost na Praze 

1. Zvýšit nabídku, kvalitu a dostupnost (místní i časová) 
služeb v regionu (pro místní obyvatele a podnikatele, 
pro návštěvníky) 

2. Vybudovat partnerství v rámci MAS k posílení 
soudržnosti regionu  

3. Zlepšit dosažitelnost a kvalitu obchodů a služeb 
v regionu 

4. Podpořit konání regionálních výstav, farmářských trhů, 

turistických a řemeslných akcí 

Počet 
partnerství a 
společných akcí 
v MAS 

Počet Evidence MAS  
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KLÍČOVÁ OBLAST 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, KULTURA, SPORT, TURISTIKA  
 

VIZE OBLASTI:  
Region MAS Střední Polabí v oblasti volnočasových aktivit, společenského života, kultury, sportu a turistiky v roce 2020: 

 vytváří prostředí pro vzájemnou podporu, komunikaci a spolupráci spolků, obcí a dalších organizací včetně informovanosti o jejich 

aktivitách, 

 má dostatečné materiálně-technické zázemí (vhodné prostory / venkovní, vnitřní / revitalizace starých, vznik nových), 

 disponuje dobrou dopravní dostupností včetně malých obcí, 

 má propojenou síť turisticky značených cest a nabízí kvalitní informační servis (společná propagace – web), 

 má vzájemně propojená a spolupracující infocentra s propagací regionu, 

 pořádá regionální sportovní turnaje, přespolní běhy apod. pro různé věkové kategorie, 

 podporuje rodinné víkendové aktivity, kulturně-vzdělávací akce, workshopy, školní (dětské) kluby, 

 disponuje moderní a rozvinutou infrastrukturou (sportovní haly, cyklostezky, areály, volnočasové aktivity, kultura), 

 je otevřený veřejnosti, 

 řeší tyto otázky koncepčně.  

  



 
 

 
Návrhová část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Polabí, období 2014-2020 15 

KLÍČOVÁ OBLAST 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, KULTURA, SPORT, TURISTIKA  
 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: Počet aktivních spolků v regionu a počet akcí 
 

Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 3.1 Podporovat činnost 

a spolupráci spolků – 

kulturní, sportovní, 

volnočasové aktivity 

1. Podporovat pořádání sportovních turnajů, 
kulturních, církevních a spolkových akcí v rámci 
regionu pro různé věkové kategorie 

2. Podporovat meziobecní spolupráci při 
organizaci volnočasových aktivit  

3. Podporovat znovuobnovení tradic, pořádání 
kulturních, církevních a sportovních slavností 
v návaznosti na historii regionu  

4. Podporovat uměleckou, kulturní a spolkovou 
činnost v regionu, včetně obnovy knihoven, 
muzeí, kin a dalšího zázemí 

Počet aktivních 
spolků v regionu 
a počet akcí 

Počet Evidence MAS a 
spolků 

2 3.2 Vytvořit síť kvalitních, 

dostupných 

a různorodých zařízení 

pro volnočasové, kulturní 

a sportovní aktivity 

1. Budovat nová, rekonstruovat a udržovat 
stávající sportovní zařízení/zázemí včetně jejich 
vybavení (vnitřní i venkovní hřiště a sportoviště) 

2. Budovat, rekonstruovat a udržovat hřiště pro 
děti, mládež, dospělé a seniory  

3. Obnovovat a uvádět do provozu nevyužívaná 
zařízení pro volnočasové, kulturní aktivity 
a sport 

4. Podporovat vznik a fungování dostupných 
zařízení pro děti a mládež pro neorganizované 
volnočasové aktivity 

5. Využít příznivé přírodní charakteristiky regionu 
pro podporu aktivit zaměřených na rodiny 

Počet nově 
vybudovaných 
a zrekonstruovaných 
zařízení 

Počet  Evidence 
provozovatelů a 
evidence MAS 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

s dětmi, seniory a handicapované osoby  

6. Podporovat vznik společenských, 
multifunkčních domů a nových tělocvičen 

3 3.3 Podporovat 

vzájemnou informovanost 

subjektů  

1. Vytvořit kalendář akcí – internet, tištěný 
zpravodaj (1x měsíčně distribuce v rámci MAS) 

2. Vytvoření regionálního informačního systému – 
propojení subjektů  

Existence 
informačního 
systému a kalendáře 
akcí 

Ano/ne Evidence MAS  

4 3.4 Připravit a prosadit 

koncepční řešení 

volnočasových 

a sportovních aktivit 

1. Připravit a prosadit koncepční řešení 
volnočasových a sportovních aktivit 

2. Podporovat spolupráci obcí a dalších organizací 
při využívání objektů v rámci regionu 

Existence koncepce 
volnočasových 
aktivit 

Ano/ne Evidence MAS, 
sportovců a spolků 

5 3.5 Podporovat rozvoj 

cyklistické a pěší dopravy  

1. Vybudovat sítě cyklostezek v rámci měst a obcí, 
včetně zázemí pro úschovu, opravy a půjčování 
kol 

2. Dobudovat a propojit síť cyklostezek, in-line 
stezek a naučných stezek šetrných k životnímu 
prostředí 

3. Podporovat aktivity a infrastrukturu zajišťující 
bezpečný pohyb pěších a cyklistů ve městech 
a obcích  

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 
a cyklotras 

km NČI – 610112 

Délka turistických 
tras podpořených 
z projektů a dotací 

km NČI - 610127 

6 3.6 Využívat potenciál 

Labe jako významný 

spojující prvek identity 

pro propagaci a rozvoj 

regionu 

1. Rozvíjet zázemí pro volnočasové aktivity, sport, 
rekreaci, lodní dopravu, rybaření a turismus 
v návaznost na řeku Labe  

Počet nově 
vybudovaných 
a zrekonstruovaných 
zařízení – návaznost 
na Labe 

Počet Evidence 
provozovatelů a 
evidence MAS 
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KLÍČOVÁ OBLAST 4: ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 
 
VIZE OBLASTI:  
Region MAS Střední Polabí v oblasti školství a vzdělávání v roce 2020: 

 poskytuje dostatečnou nabídku a kapacitu škol a vzdělávacích institucí (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a celoživotního vzdělávání) s vysokou úrovní 

vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel a má dostatečnou nabídku míst v družinách a nízkoprahových klubech, 

 koncepčně plánuje kapacity škol v návaznosti na demografickém vývoji a disponuje dostatečnou kapacitou a vybaveností škol 

a kvalitními lektory, 

 má fungující spolupráci státních škol a jazykových škol, ZUŠ a dalších vzdělávacích subjektů, včetně hostování učitelů ve školách 

v menších obcí MAS, 

 vytváří příznivé podmínky pro děti s poruchami učení, 

 používá moderní formy výuky, jako e-learning, učení ve více školách či sdílení učitelů, 

 podporuje zvyšování kvalifikace učitelů, 

 propojuje teorii s praxí, umožňuje exkurze (nejen SŠ, ale i ZŠ), praxi v podnikání, dílny pro děti na ZŠ, 

 má obsazenou pozici koordinátora školských projektů v rámci MAS => pomoc školám s administrativou, psaní projektu atd., 

 je území, kde úředníci, pracovníci ve službách atd. mají k dispozici dobré jazykové vzdělávání, 

 má flexibilní vzdělávací zařízení (dnes škola, v budoucnu klub seniorů), 

 má obyvatele (děti, dospělí, senioři) s dobrou finanční gramotností, 

 podporuje další vzdělávání s dobrou dostupností, 

 má zajištěnu dobrou dopravní obslužnost a bezpečnost dětí na cestě do škol. 
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SWOT ANALÝZA OBLASTI 4: ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ 
 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: SPOKOJENOST OBYVATEL SE ZÁKLADNÍMI A MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI 
 
Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 4.1 Zvýšit kapacitu a zajistit 

odpovídající technické 

vybavení a dostupnost škol  

1. Rozšířit kapacitu MŠ a ZŠ a ZUŠ v návaznosti na 
demografický vývoj obyvatel v regionu 

2. Zlepšit technickou a materiální vybavenost MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, včetně učebních pomůcek a tělocvičen  

3. Zlepšovat a udržovat technický stav budov 
školských zařízení (školní jídelny, školní hřiště, 
dopravní hřiště, tělocvičny, zahrady atd.) 

4. Zajistit dostačující dopravní obslužnost škol  
5. Podpořit vznik a provoz firemních školek 

a dětských skupin 
6. Zajistit bezpečnost dětí při cestě do a ze školy 

Kapacita základních 
škol 

Žáci Zřizovatelé škol – 
obce a svazky 
obcí 

Kapacita mateřských 
škol 

Žáci 

Kapacita ZUŠ Žáci 

2 4.2 Podporovat individuální 
přístup k žákům s cílem 
rozvoje jejich osobnosti – 
včetně dětí s poruchami učení 
a mimořádně nadaných dětí 

1. Vytvářet a podporovat pozice asistentů pedagoga 

pro žáky s poruchami učení  

2. Zajistit možnost sdílení učitelů mezi více školami 

3. Podpořit využívání externích firem ve výuce  

4. Podporovat přístupnost vzdělávání pro děti ze 

sociálně slabších rodin 

Počet nově 
vytvořených pozic 
asistentů pedagogů 

Počet Zřizovatelé škol – 
obce a svazky 
obcí 

3 4.3 Využívat prostory škol 

jako komunitní centra a 

střediska volnočasových 

aktivit  

1. Podporovat zájmové vzdělávání ve spolupráci 

s externími vzdělávacími institucemi – ZUŠ, jazykové 

školy, sportovní zařízení, včetně školních družin 

a školních klubů, nízkoprahových klubů 

2. Využívat školy a školská zařízení jako komunitní 

centra pro všechny věkové kategorie (především 

v menších obcích)  

Počet škol 
využívaných jako 
komunitní centra 

Počet Zřizovatelé škol – 
obce a svazky 
obcí 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

3. Podporovat fóra mladých a obdobné nástroje 

zapojování mládeže do rozhodování 

4 4.4 Zkvalitnit úroveň 

vzdělávání dospělých 

obyvatel regionu  

1. Podporovat celoživotní vzdělávání obyvatel – 

budovat a rozvíjet centra dalšího vzdělávání, 

jazykovou výuku, rozvoj dalších dovedností, 

univerzity třetího věku pro seniory ap.  

2. Podporovat zvyšování jazykové a finanční 

a počítačové gramotnosti obyvatelstva 

Počet podpořených – 
proškolených 
dospělých  

Počet osob Organizátoři 
vzdělávání  

5 4.5 Podporovat propojení 

teorie s praxí na ZŠ a SŠ 

1. Podporovat exkurze žáků a studentů v podnicích 
zejména v regionu 

2. Využívat odborníky z praxe při výuce na ZŠ a SŠ  
3. Podporovat nastavení oborů SŠ v návaznosti na 

potřeby praxe  
4. Podporovat zřizování a vybavování dílen na ZŠ pro 

rozšíření manuální zručnosti žáků 

Počet dohod o 
spolupráci a 
partnerství 

Počet  Školy, podniky  

6 4.6 Zkvalitnit úroveň 

vzdělávání na školách 

v regionu  

1. Podporovat celoživotní vzdělávání učitelů a systém 

kariérního růstu 

2. Rozvíjet inovativní metody výuky na školách (e-

learning, projektové vyučování, párová výuka ad.) 

Počet proškolených 
učitelů  

Počet  Zřizovatelé škol – 
obce a svazky obcí 

Počet škol, 
využívajících 
inovativní metody 

Počet 

7 4.7 Zlepšit nabídku 

mimoškolních aktivit škol  

1. Podporovat mimoškolní aktivity škol – exkurze, 

výlety, vzdělávací akce, výstavy, kulturní akce včetně 

zajištění dopravy 

2. Podporovat studijní pobyty žáků a studentů 

a pedagogických pracovníků v zahraničí 

Počet podpořených 
mimoškolních 
projektů a dalších 
aktivit 

Počet Evidence MAS, 
Zřizovatelé škol – 
obce a svazky obcí 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

8 4.8 Zajistit asistenční 
a koordinační podporu 
vzdělávání v regionu  

1. Vytvořit demografickou prognózu obcí pro 
plánování kapacit vzdělávacích zařízení a sledování 
poptávky v regionu  

2. Koordinovat společný postup obcí v regionu při 

zajišťování předškolního a školního vzdělávání 

3. Vytvořit pozici koordinátora na čerpání dotačních 

programů pro školská zařízení a řízení projektů  

4. Zajistit podporu vzdělávání učitelů v regionu 

a spolupráci škol 

Fungující 
koordinátor a 
podpora vzdělávání 
v regionu  

Ano/ne Evidence MAS 

Vytvořená 
demografická 
prognóza obcí 

Ano/ne Evidence MAS 
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KLÍČOVÁ OBLAST 5: SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ (VČ. LÁZEŇSTVÍ), PREVENCE, RODINA 
 
VIZE OBLASTI:  
Region MAS Střední Polabí v oblasti sociální péče a zdravotnictví (vč. lázeňství), prevence, rodiny v roce 2020: 

 má fungující nemocnici, 

 má dostačující síť praktických lékařů, zubařů, pediatrů, 

 má zajištěnu následnou péči a terénní zdravotní služby a sociální služby, 

 má dostačující síť zařízení pro děti (mateřská centra, dětské skupiny, mateřské školy apod.), 

 má dostupná poradenská centra – právník, sociální a psychologické poradenství, 

 má kapacitní domov seniorů a dostačující síť pobytových a ambulantních sociálních služeb pro seniory a handicapované (stacionáře), 

 podporuje dobrovolnictví – síť center, 

 zajišťuje paliativní péči – hospic, 

 má fungující systém sociálního bydlení, 

 zajišťuje kontinuální financování sociálních služeb,  

 má vytvořené fungující nízkoprahové centrum pro děti a mládež, 

 nabízí fungující volnočasové aktivity pro handicapované a zároveň využívá potenciál handicapovaných osob, 

 má vybudované zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou, 

 má vytvořenou fungující preventivní síť pro osoby ohrožené závislostí, 

 zachovává a rozvíjí lázeňství. 
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KLÍČOVÁ OBLAST 5: SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ (VČ. LÁZEŇSTVÍ), PREVENCE, RODINA 
 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: POČET NEUSPOKOJENÝCH ŽADATELŮ O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 
Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 5.1 Zajistit koordinaci 

a financování sociálních 

a zdravotních služeb 

v regionu 

1. Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

a realizace navržených opatření  

2. Důsledně využívat dotačních příležitostí a dalších 

nástrojů financování sociálních a zdravotních služeb  

Vytvořený komunitní 
plán sociálních 
služeb 

Ano/ne Evidence obcí  

2 5.2 Podpořit poradenství 

a informovanost v oblasti 

sociální a zdravotní péče 

1. Zajistit dostatečné a dostupné pokrytí poradenskými 

centry – právní, sociální, psychologické, finanční atd. 

2. Vzdělávat v oblasti sociálních, zdravotních služeb, 

první pomoci a zdravého životního stylu 

Počet poradenských 
center 

Počet Evidence MAS 

Počet klientů 
poradenských centre 

Počet Evidence 
provozovatelů 

3 5.3 Zajistit dostupnou 

a kvalitní péči osobám se 

specifickými potřebami 

1. Zřídit zařízení pro osoby s psychiatrickou diagnózou 

(např. Alzheimerova choroba) 

2. Zajistit pokrytí regionu odlehčovací péčí 

3. Zachovat a podle potřeby zajistit dostačují síť 

pobytových a ambulantních sociálních služeb pro 

potřebné 

4. Podporovat vznik fungující paliativní péče (např. 

hospic) 

5. Zajistit standard a dostupnost bezbariérových 

volnočasových aktivit pro handicapované 

6. Začlenit handicapované do společnosti (zaměstnání, 

společenský a kulturní život) 

7. Zajištění 24hodinové péče - soc. pracovnice na 

Počet 
neuspokojených 
žadatelů o 
poskytnutí sociální 
služby 

Počet NČI – 075710, 
ČSÚ 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

telefonu v rámci regionu 

4 5.4 Zajistit dostupnou 

a kvalitní zdravotnickou 

péči v regionu  

1. Zajistit kvalitně fungující nemocnici 

2. Podpořit dostačující a dostupnou síť praktických 

lékařů, zubařů a pediatrů, ambulantní péče a sítě 

specialistů  

3. Zachovat a podle potřeby zajistit zdravotní následnou 

péči (pobytovou i terénní) 

4. Zachovat a rozvíjet funkční lázeňství v regionu 

5. Podpořit vznik soukromých ordinací praktických 

lékařů  

Počet lékařů 
v regionu MAS podle 
specializací 

Počet na 
1000 
obyvatel  

ČSÚ, lékařská 
komora 

5 5.5 Podporovat 
dobrovolnictví 
a motivovat k němu 

1. Podporovat vzájemnou spolupráci v regionu (institucí, 

veřejnosti, obcí, poskytovatelů soc. služeb, firem) 

2. Podporovat společensky odpovědné podnikání 

v regionu (CSR), včetně malých a středních firem  

3. Zajistit metodické vedení a poradenství pro realizaci 

dobrovolnictví pro region (katalog potřeb pro 

spolupráci s firmami) 

4. Motivovat a vzdělávat veřejnost a podniky 

k dobrovolnictví 

Počet dobrovolníků 
v sociálních a 
zdravotních službách  

Počet  Registr 
poskytovatelů 
sociálních služeb  
Evidence 
zdravotnických 
zařízení  

6 5.6 Podporovat prevenci 

sociálně-patologických 

jevů  

1. Vytvořit nízkoprahová centra nejen pro ohrožené děti 

a mládež 

2. Vytvořit a podporovat odborné programy prevence 

závislostí (primární až terciální) 

3. Podpořit rozvoj nízkoprahového centra pro 

bezdomovce  

Počet klientů 
sociálních služeb  

Počet Registr 
poskytovatelů 
sociálních služeb  

Počet nových 
preventivních 
programů 

Počet Registr 
poskytovatelů 
sociálních služeb  

7 5.7 Podporovat a 

rozšiřovat (podle potřeb 

1. Vybudovat sociální byty pro sociálně slabé rodiny 

a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Alternativní sociální 
služby 

Počet NČI – 075711 



 
 

 
Návrhová část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Polabí, období 2014-2020 24 

Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

regionu) systém 

sociálního bydlení 

2. Vybudovat domov pro seniory s dostatečným počtem 

míst 

3. Zajistit koordinaci terénní pečovatelské služby pro 

seniory a další potřebné v regionu, zejména 

s ohledem na menší obce regionu  

4. Podpořit vznik denního stacionáře pro seniory 

8 5.8 Zajistit rozvoj pro-

rodinné infrastruktury 

1. Podporovat činnost, síťování a zázemí 

v mateřských/rodinných centrech, dětských 

skupinách 

2. Podporovat projekty na slaďování rodinného 

a pracovního života 

3. Podporovat zaměstnanost osob pečující o děti (kratší 

pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba, práce 

z domova, firemní školky ad.) 

Počet programů 
podpory rodiny 

Programy/ro Evidence 
realizátorů 
projektů 

Počet klientů 
mateřských a 
rodinných center  

Počet Evidence 
mateřských 
a rodinných 
center 
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KLÍČOVÁ OBLAST 6: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA, ZELEŇ, VODA 
 

VIZE OBLASTI:  
Region MAS Střední Polabí v oblasti životního prostředí, krajiny, zeleně a vody v roce 2020: 

 má neznečištěné životní prostředí, které podporuje zdraví obyvatelstva, 

 vytváří stálezelené obce, 

 podporuje rekreační využití krajiny, 

 má diverzifikovanou krajinu – pásy zeleně, díky obnově původních remízků (rozptýlená zeleň) a obnově starých cest – stromořadí (aleje), 

včetně ovocných stromů, 

 umožňuje zadržování vody v krajině, obnovuje retenční schopnosti krajiny, včetně výstavby poldrů, a zajišťuje ochranu půdy proti erozi 

výsadbou zeleně, má udržitelné hospodaření s dešťovou vodou (vsakovací prostory v místě), 

 ochraňuje zdroje pitné vody a další přírodní zdroje, včetně biodiversity,  

 minimalizuje vznik odpadů a maximálně je třídí, včetně bioodpadů, 

 snižuje exhalace z dopravy díky vybudování obchvatů a dalším dopravním opatřením, 

 omezuje rozšiřování těžby písku a štěrkopísku, 

 dosahuje zvýšení úspor energií, 

 podporuje udržitelné hospodaření s půdou – organické hnojení, šetrné způsoby zpracování půdy (orba, způsob orby), 

 má vzdělané obyvatele a veřejnou správu v otázkách životního prostředí. 
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KLÍČOVÁ OBLAST 6: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA, ZELEŇ, VODA 
 
TITULKOVÝ INDIKÁTOR OBLASTI: Celková délka nově vybudovaných a obnovených polních cest. 

 
Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

1 6.1 Podporovat 
diverzifikaci krajiny 
(výsadba stromořadí, 
alejí, remízků, malých 
vodních ploch, 
biocenter 
a biokoridorů…) 

1. Obnovovat staré a stavět nové polní cesty v krajině 

včetně alejí 

2. Podporovat zemědělce v udržitelném hospodaření 

v krajině formou dotací a osvěty 

3. Podporovat aktivity směřující k zadržení vody v krajině, 

zamezení eroze a ke zlepšení ekologické stability krajiny 

budováním remízků a významných krajinných prvků  

4. Podporovat občanské iniciativy k trvale udržitelnému 

hospodaření v krajině a její ochraně 

Celková délka 
nově 
vybudovaných 
a obnovených 
polních cest. 

km Mapové podklady 
– GIS, obce, 
evidence MAS 

2 6.2 Omezovat 
zatěžování životního 
prostředí významnými 
znečišťovateli 
a nadměrnou 
výstavbou 

1. Zabránění vzniku provozu staveb nadměrně zatěžujících 

životní prostředí 

2. Motivovat znečišťovatele životního prostředí 

k odstraňování příčin znečištění (včetně dobrovolných 

finančních kompenzací ze strany znečišťovatelů 

životního prostředí na prevenci a odstraňování následků 

znečištění životního prostředí) 

Snížení emisí 
primárních částic 
a prekurzorů 
sekundárních 
částic 

tuny/rok  NČI – 332110 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

3. Snížit zábory půdy v souvislosti s novou výstavbou 

a těžbou (štěrkopísky) 

4. Omezovat znečištění ovzduší z lokálních topenišť – 

informační kampaň, příspěvek na ekologičtější topení 

5. Regenerovat a recyklovat staré průmyslové zóny a další 

brownfields (např. JZD) – řešit vlastnické vztahy, hledat 

nové využití 

6. Realizovat doporučení na likvidaci starých ekologických 

zátěží 

Plocha 
regenerovaných 
nebo 
revitalizovaných 
brownfields 

 

ha NČI – 211400 

3 6.3 Podporovat aktivity 
vedoucí k rozvoji 
a ochraně 
ekosystémových služeb 
v krajině 

1. Podporovat včelaření a „čmelaření“ 

2. Podporovat rozvoj a zachování zahrádkaření 

a chovatelství včetně komunitních a školních zahrad 

Počet včelařů  Počet  Evidence včelařů 

Celková plocha, na 
které byla 
realizována 
opatření pro 
podporu 
biodiverzity 

ha NČI - 250200 

4 6.4 Podporovat 
environmentální 
vzdělávání, výchovu 
a osvětu  

1. Vzdělávat obyvatele a veřejnou správu o životním 

prostředí a sdílet dobrou praxi (ekocentra, naučné 

stezky, informace v místním tisku, regionální 

internetové stránky, farmářské trhy s místními 

produkty, výlety do přírody, besedy, soutěže, úklidové 

akce) 

2. Podporovat zveřejňování informací a monitorovat stav 

Počet projektů v 
oblasti 
environmentálního 
vzdělávání 

Počet projektů  NČI – 060100 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

životního prostředí 

3. Vytvořit samostatný portál životního prostředí na 

webových stránkách MAS 

4. Podporovat rozvoj a provoz regionálního ekocentra, 

v návaznosti na místní přírodní pamětihodnosti a zvláště 

chráněná území 

5. Zajistit funkční spolupráci školských a vzdělávacích 

zařízení a dalších subjektů (např. NNO) pro dosažení cílů 

ekologické (environmentální) výchovy a osvěty 

5 6.5 Zajistit udržitelné 
odpadové 
hospodářství 

1. Podporovat funkční sběr, separaci a využití biologicky 

rozložitelného odpadu (komunitní kompostárny) 

a dalších využitelných složek odpadu 

2. Odstraňovat staré ekologické zátěže a černé skládky 

3. Zvýšit počet druhů tříděných odpadů a podpořit 

opětovné využití odpadů (sběrny, recyklační centra, 

sběrné dvory ad.) 

Míra třídění 
komunálních 
odpadů 

kg/obyvatele Evidence obcí 

6 6.6 Vytvářet 
a obnovovat vodní 
prvky v krajině 

1. Podporovat obnovu meandrujících toků a slepých 

ramen s ohledem na život obyvatel (např. tůně) 

2. Obnovovat malé vodní plochy (původní rybníky) 

3. Budovat přírodě blízká protipovodňová opatření (suché 

poldry) 

Celková délka 
revitalizovaných 
vodních toků 
v metrech. Odlišit 
podíl přírodě 
blízkých úprav 
vodních toků. 

km NČI – 250300 
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Priorita Strategický cíl Specifický cíl Indikátor  Jednotka Ověření 

Celková plocha 
obnovených 
vodních ploch 

ha Majitelé 
pozemků, povodí, 
rybáři 

7 6.7 Podporovat 
udržitelné formy 
energetiky  

1. Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie bez 

zásahu do krajiny (solární panely na střechách) 

2. Podporovat energetické úspory, zateplování a efektivní 

hospodaření s energií 

Počet objektů 
využívajících OZE  

Počet  NČI - 360100 

8 6.8 Podporovat 
udržitelné formy 
dopravy  

1. Podporovat budování cest pro pěší a cyklostezky 

v obcích a mimo obce s preferencí přírodního povrchu 

2. Budovat zklidňující prvky v dopravě v obcích a městech 

3. Podporovat veřejnou hromadnou dopravu a její 

návaznost 

4. Podporovat lodní osobní dopravu 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 
a cyklotras 

km NČI - 610112 
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NÁVRH OPATŘENÍ CLLD STŘEDNÍ POLABÍ 2014 – 2020 
 

Návrh opatření   Specifický cíl  
Termín 
realizace 

Předpokládaný 
realizátor 

Rekonstrukce domu technických služeb v obci Lázně Toušeň  

1.1.2 Obnovovat a udržovat nemovitosti 
v majetku obcí (budovy škol, zdravotnická 
zařízení, kulturní zařízení atd.) 

Od 2016 obec 

Rekonstrukce obecního úřadu a jeho zateplení v obci Lázně 

Toušeň  

1.1.2 Obnovovat a udržovat nemovitosti 
v majetku obcí (budovy škol, zdravotnická 
zařízení, kulturní zařízení atd.) 

Od 2016 obec 

Zateplení budovy ZŠ a MŠ (jeden stavební celek; okna již 
vyměněna) v Přerově nad Labem 

1.1.2 Obnovovat a udržovat nemovitosti 
v majetku obcí (budovy škol, zdravotnická 
zařízení, kulturní zařízení atd.) 

Od 2016 obec 

Zateplení budovy OÚ, výměna oken a další úpravy vedoucí k 
zajištění nižší energetické náročnosti budovy v Přerově nad 
Labem 

1.1.2 Obnovovat a udržovat nemovitosti 
v majetku obcí (budovy škol, zdravotnická 
zařízení, kulturní zařízení atd.) 

Od 2016 obec 

Vybudování ČOV v Zárybech  

1.2.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu  

2019 obec 

Rekonstrukce kanalizačních stok v Jiřině v Čelákovicích 
 

1.2.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 
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Návrh opatření   Specifický cíl  
Termín 
realizace 

Předpokládaný 
realizátor 

Vybudování kamerového systému v obci  (5-6 kamer s 
bezdrátovým přenosem na OÚ + nahrávací zařízení) v obci 
Káraný 

1.2.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu  

Od 2015 obec 

Rozšíření vodovodního a kanalizačního řadu a nutné opravy 
stávajícího řádu v obci Káraný 

1.2.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 

Rekonstruovat veřejné osvětlení (vyměnit shnilé sloupy; 
natřít staré, ale dobré sloupy; vyměnit některá svítidla) a 
vybudovat veřejné osvětlení v nových ulicích v obci Káraný. 

1.2.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 

Pokračování v úpravách a opravách  veřejných prostranství a 
to jak zeleně, tak chodníků včetně přechodů, zastávek, tak 
interních komunikací mezi domy v Přerově nad Labem 

1.3.1 Pečovat o veřejná prostranství, 
veřejnou zeleň, památné a významné 
stromy 
 
1.9.1  Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2015 obec 

Oprava chodníků a mobiliáře v Křenku  

3.2.1 Rekonstruovat a budovat mobiliář 

(lavičky, orientační systém, přístřešky), 

zejména s ohledem na menší obce regionu 

2016 obec 

Pořízení vybavení pro sportovní halu ve Skorkově 3.2.1 Budovat nová, rekonstruovat a 2015 obec 
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Návrh opatření   Specifický cíl  
Termín 
realizace 

Předpokládaný 
realizátor 

udržovat stávající sportovní 
zařízení/zázemí včetně jejich vybavení 
(vnitřní i venkovní hřiště a sportoviště) 

Organizace letního dětského tábora v obcích MAS –zaměření 

na historii a soutěže pro děti  
3.1.2 Podporovat meziobecní spolupráci 
při organizaci volnočasových aktivit  

od 2015 spolky 

Postavení MŠ pro 24 dětí v obci Křenek  
4.1.1 Rozšířit kapacitu MŠ a ZŠ a ZUŠ v 
návaznosti na demografický vývoj obyvatel 
v regionu 

Od 2015 obec 

Postavit a vybavit ZŠ 2. stupeň v obci Nehvizdy  
4.1.1 Rozšířit kapacitu MŠ a ZŠ a ZUŠ v 
návaznosti na demografický vývoj obyvatel 
v regionu 

Od 2015 obec 

Vybudovat krytou sportovní halu a tělocvičnu pro ZŠ v obci 

Nehvizdy  

3.2.1 Budovat nová, rekonstruovat a 
udržovat stávající sportovní 
zařízení/zázemí včetně jejich vybavení 
(vnitřní i venkovní hřiště a sportoviště) 

Od 2016 obec 

Zajištění vybavení herními prvky pro dětské hřiště v obci 
Jenštejn 

3.2.1 Budovat nová, rekonstruovat a 
udržovat stávající sportovní 
zařízení/zázemí včetně jejich vybavení 
(vnitřní i venkovní hřiště a sportoviště) 

Od 2015 obec 

Výstavba nové mateřské školy Havlíčkova v Čelákovicích  
4.1.1 Rozšířit kapacitu MŠ a ZŠ a ZUŠ v 
návaznosti na demografický vývoj obyvatel 
v regionu 

Od 2016 obec 

Rehabilitace areálu městského stadionu v Čelákovicích 

3.2.1 Budovat nová, rekonstruovat a 
udržovat stávající sportovní 
zařízení/zázemí včetně jejich vybavení 
(vnitřní i venkovní hřiště a sportoviště) 

Od 2014 obec 

Oprava a doplnění "městského" mobiliáře - lavičky, směrové 1.3.2 Rekonstruovat a budovat mobiliář Od 2015 obec 
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Návrh opatření   Specifický cíl  
Termín 
realizace 

Předpokládaný 
realizátor 

ukazatele (k OÚ, poště...), odpadkové koše, stojany na kola, 
informační tabule u Labe v obci Káraný 

(lavičky, orientační systém, přístřešky), 
zejména s ohledem na menší obce regionu 

Vytvořit zelený pás okolo obce, díky kterému se nebude 

rozšiřovat obec ani průmyslové zastavění a zajistí se zeleň 

okolo obce Nehvizdy 

1.5.1 Podporovat a rozvíjet udržitelné 
využívání veřejných prostranství 
 
1.3.1 Pečovat o veřejná prostranství, 
veřejnou zeleň, památné a významné 
stromy 

Od 2015 obec 

Organizace každoročního etapového cyklistického závodu v 
regionu 

1.6.1 Podporovat sociální vazby v obci 
(společné akce, dětské turnaje, farmářské 
trhy, festivaly včetně veřejných akcí 
soukromých subjektů) 

od 2015 sportovci, obce  

Oprava hradní věže v obci Jenštejn 
1.7.1 Zajistit údržbu a obnovu historických 
a církevních památek v regionu  

Od 2015 obec 

Vytvořit komunitní plánování v oblastech priorit MAS Střední 
Polabí (sport, ekologie, školství, apod.) 

1.8.1 Koordinovat aktivity a akce v MAS 
(meziobecní spolupráce, setkávání 
starostů, subjektů) 

Od 2015 Partnerství MAS 

Vytvoření naučné stezky u Rudolfa 

1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

2016 obec, NNO 

Vybudování cyklostezky spojující Houštku, Nový Vestec a 
Káraný 

1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

2015 obec 

Rekonstrukce místních komunikací v Zárybech   1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 

2017 obec, kraj 
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obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Oprava hasičárny v Lázních Toušeň 

1.9.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu  

2016 hasiči 

Vybudovat lávku přes Labe mez obcemi Záryby a Křenek 

1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2015 

Obce 
meziobecní 
spolupráce 
Záryby a Křenek 

Výstavba vodovodu a napojení na zdroj pitné vody v Přerově 

nad Labem 

1.9.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 

Restrukturalizace technického celku ČOV s cílem zkvalitnit 
resp. zvýšit výkonost ČOV - případně dostavba nebo 
přestavba ČOV v Přerově nad Labem 

1.9.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 

Technická obnova rozvodů a sběrných šachet vakuové 
podtlakové kanalizace v Přerově nad Labem 

1.9.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Od 2015 obec 

Oprava dešťové kanalizace, která není a nebude propojena s 
kanalizací odpadní - obnova zničených nebo zarostlých částí, 

1.9.1 Dobudovat, modernizovat a provádět 
údržbu technické infrastruktury (vodovod, 

Od 2015 obec 
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zajištění funkčnosti celku v Přerově nad Labem kanalizace, odpadové hospodářství, 
veřejné osvětlení ad.) – zejména menší 
obce regionu 

Vybudování vodovodu v části obce Jenštejn v Dehtárech  

1.9.1  Dobudovat, modernizovat a 
provádět údržbu technické infrastruktury 
(vodovod, kanalizace, odpadové 
hospodářství, veřejné osvětlení ad.) – 
zejména menší obce regionu 

Od 2016 obec 

Výstavba nové obchvatové komunikace V Prokopě – 
Stankovského – II/245 v Čelákovicích 
 

1.9.1  Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2016 obec 

Rekonstrukce místních komunikací (J. A. Komenského, 
Vančurova, V Zátiší a Hybešova) v Čelákovicích 
 

1.9.1  Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2016 obec 

Oprava (výměna) poškozených dopravních značek v obci + 
instalace dalších dopravních opatření (retardéru od úpravny 
k Ferusům, namalování parkovacích míst před OÚ, atd.) 
v obci Káraný 

1.9.1  Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2015 obec 

Oprava cyklostezky do Toušeně v obci Káraný 

1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2015 obec 

Oprava místních komunikací (asfaltových uvnitř obce) a 
účelových komunikací v obci Káraný (asfaltové i recyklátové 
cesty mimo obec - v písečáku, Višňovka, k osadě Pod 
Hájovnou, k osadě U Žel. mostu...) 

1.9.1 Obnova a údržba dopravní 
infrastruktury (místní komunikace, 
obchvaty, cyklostezky, turistické a naučné 
stezky včetně přehledného značení…) 

Od 2015 obec 
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Vybudování kompostárny v Přerově nad Labem  

6.5.1 Podporovat funkční sběr, separaci a 

využití biologicky rozložitelného odpadu 

(komunitní kompostárny) a dalších 

využitelných složek odpadu 

2015 obec 

Oprava fasády kapličky v obci Káraný vč. izolace proti 
vlhkosti   

1.7.4 Obnovovat a udržovat památky 
drobné sakrální architektury v krajině 
kapličky, kříže, boží muka a staré historické 
stezky   

Od 2015 obec 

Výstavba sběrného dvoru v Lázních Toušeň  

6.5.3 Zvýšit počet druhů tříděných odpadů 
a podpořit opětovné využití odpadů 
(sběrny, recyklační centra, sběrné dvory 
ad.) 

2017 obec 

Vybudování kontejnerových stání v obci Káraný 

6.5.3 Zvýšit počet druhů tříděných odpadů 
a podpořit opětovné využití odpadů 
(sběrny, recyklační centra, sběrné dvory 
ad.) 

Od 2015 obec 

Vybudovat prostor pro rodinné centrum Brandýský Matýsek 
ve Staré Boleslavi 

5.8.1 Podporovat činnost, síťování a zázemí 

v mateřských/rodinných centrech, 

dětských skupinách 

Od 2015 
Obec a 
nezisková 
organizace 

 


