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MAS AKTIVIOS – ŠANCE PRO JIŽNÍ PLZEŇSKO

PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE REGIONU MAS AKTIVIOS
Struktura a souvislosti základního návrhu integrované rozvojové strategie:
Struktura strategie místní akční skupiny odpovídá tradiční struktuře návrhové
části strategií a její grafické znázornění má klasický pyramidovitý tvar, který je
dán množstvím aktivit v základně pyramidy a pouze několika prioritami
rozvoje v jejím vrcholu.
Jednotlivé aktivity vedou k naplnění opatření a ty pak k naplnění cílů a priorit.
Strategie místního partnerství logicky vychází ze zájmových strategií
zůčastněných – záměrů zpracovaných v rámci strategických rozvojových
plánů mikroregionů

i jednotlivých municipalit i strategických záměrů

účastníků ze soukromého sektoru a inovativních podnětů zástupců
podnikatelů, neziskových organizací, spolků a aktivních obyvatel.
Tímto způsobem dochází k synergickým efektům v rozvoji území za aktivní
účasti veřejného a soukromého sektoru.
Tento

způsob

zpracování

je

inovativním

způsobem

ve

zpracování

rozvojových strategií a metodicky vhodným řešením stretgií místního
partnerství realizovaného v rámci místní akční skupiny.
Touto metodou mohou být identifikovány širší zájmové celky i konkrétní
jednotlivosti, aktivní úsilí MAS pak může být koncentrováno a souběžně lze

očekávat pozitivní synergické efekty plynoucí z realizace více opatření,
podory dalších realizátorů projektů součinností s MAS, aktivizací regionu i
tvorbě jeho pozitivní image.
Strategie MAS je formulována s výhledem doby realizace v období 2007 –
2013 s reflexí programovacího období EU.
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….....PROJEKTY

Rozvoj sdruženého regionu zájmového území MAS AKTIVIOS je velmi široký
pojem a zasahuje do mnoha oblastí života.
Připravená základní verze integrované rozvojové strategie regionu MAS
nemůže postihnout celou možnou škálu problémů, která s tímto pojmem
souvisí. Podrobněji se věnujeme těm oblastem, k jejichž rozvoji může MAS
AKTIVIOS konkrétně přispět, podpořit přípravu a realizaci projektů. Ačkoli
původní založení místní akční skupiny úzce souviselo s programem
LEADER, zaměření možné dlouhodobé činnosti MAS je mnohem širší díky
tomu, že je využívána pracovní LEADER - tedy

metodě působení zdola

nahoru. Působení MAS může přesahovat oblast vymezovanou programem
LEADER a usilovat o rozvoj i v dalších oblastech, pro které si MAS vytvoří
kompetence.

HLAVNÍ PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE REGIONU:
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
CESTOVNÍ RUCH
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PARTNERSTVÍ
PRIORITY
1. Podpora rozvoje malého a středního podnikání v regionu MAS a tvorby
pracovních příležitostí v regionu MAS
2. Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu MAS
3. Zlepšení kvality životního prostředí a krajinotvorba
4. Podpora a rozvoj partnerství

Priorita 1: Podpora rozvoje malého a středního podnikání v regionu
MAS a tvorby pracovních příležitostí v regionu MAS

Opatření:
1.1.

Podpora vzniku malých podnikatelských zón a jejich obsazování

( GREENFIELDS)
1.2.

Podpora obnovy a následného využití budov pro podnikání

( BROWNFIELDS)
1.3. Podpora rozvoje a diverzifikace stávajících podniků ( především
živnostníků, soukromých zemědělců, malých a středních podniků) a
podnikatelských aktivit vytvářejících pracovní příležitosti „ v místě“
1.4. Podpora rozvoje inovativního podnikání v malých podnicích, podpora
výrob s vysokou přidanou hodnotou a rozvoj místní produkce, podpora
biozemědělství, alternativní produkce a agroturistiky
1.5. Podpora kooperace v rámci zájmového území MAS
1.6. Podpora odborného poradenství a vzdělávání, podpora systémů
celoživotního odborného vzdělávání a vzdělávání pro zvýšení adaptability
pracovních sil, informační podpora
Realizací opatření obsažených v prioritě bude dosaženo zvýšení ekonomické výkonnosti
regionu MAS, rozvoje ekonomiky vytvářející pracovní příležitosti v místě a využívající
místní příležitosti. Prioritou se prolíná téma rozvoje lidských zdrojů jako hybné síly
regionu.

Priorita 2 : Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu MAS
Opatření:
2.1. Údržba, obnova a revitalizace kulturních památek a pamětihodností jako
základního potenciálu v oblasti cestovního ruchu
2.2. Zachování, údržba a revitalizace přírodního bohatství jako základního
potenciálu v oblasti cestovního ruchu
2.3. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
2.4. Podpora propagace a prezentace potenciálu cestovního ruchu v regionu
2.5. Zkvalitnění a zefektivnění orientace návštěvníků, podpora tvorby
informačních systémů v regionu MAS s využitím IT
2.6. Rozšíření turistických pobídek návštěvníkům ( turistické a cyklistické
trasy, hipoturistika, naučné trasy, animační programy) a nabídek sportovněkulturního vyžití
2.7. Podpora tvorby kooperačních nabídek a komplexních produktů CR

Realizací opatření obsažených v prioritě bude dosaženo vytvoření prostředí, které bude
lákat potenciální návštěvníky k prohlídce a pobytu v regionu MAS. Pro potenciální
návštěvníky příznivé prostředí povede ke zvýšení spotřeby v místě ( regionu). Díky
nárůstu návštěvnosti a zvýšené poptávce po službách cestovního ruchu dojde k posílení
ekonomickému rozvoje

a zvýšení zaměstnanosti obyvatel v místě bydliště. Zvláštní

pozornost bude věnována všem formám softturistiky a kombinovaným produktům CR.

Priorita 3 : Zlepšení kvality životního prostředí a krajinotvorba

Opatření:
3.1. Lokální zlepšení kvality životního prostředí – podpora rozvoje
alternativních způsobů vytápění a zvyšování úspor energií
3.2. Zlepšení kvality vod, dobudování vodohospodářské infrastruktury
v obcích

regionu

MAS,

zlepšení

kvality

stávající

vodohospodářské

infrastruktury
3.3. Obnova a zlepšování vzhledu krajiny a obcí, regenerace sídel
3.4. Využívání bioodpadů a zpracování rostlinných přebytků
3.5. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Realizací opatření obsažených v prioritě bude dosaženo lokálního zlepšení životního
prostředí v rámci regionu, realizace přispěje ke zvýšení úrovně života v regionu.
Rozvojovým trendem je využívání bioodpadů a rostlinné nadprodukce jako alternativních
zdrojů energie.

Priorita 4: Podpora a rozvoj partnerství
Opatření:
4.1. Podpora a rozvoj aktivního partnerství a spolupráce na místní a
regionální úrovni, podpora zájmových organizací a jejich spolupráce
4.2. Rozvoj podmínek pro činnost neziskových organizací
4.3. Vybudování moderního informačního systému v rámci regionu MAS
4.4. Podpora činnosti vlastní MAS jako servisní regionální instituce

Základním cílem je zlepšit koordinaci a spolupráci jednotlivých subjektů v rámci území
regionu MAS. Neméně důležitá je další komunikace MAS, přenos dobré praxe, informací
a zkušeností s fungováním místního partnerství na území celé ČR a v zahraničí. Rozvoj
spolupráce přispěje k plánování a realizaci společných akcí či naplňování jednotlivých
opatření. Dílčím cílem priority je vytvořit stabilní organizační struktury MAS jako orgánu
místního partnerství, která bude podporou kvalitní realizace strategických záměrů formou
jednotlivých opatření.

Realizováno v rámci projektu „MAS AKTIVIOS – ŠANCE PRO JIŽNÍ PLZEŇSKO“
OP ZEMĚDĚLSTVÍ (podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+, investiční záměr c)
- 2. skupina – osvojování schopností)

