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Strategie SCLLD 2021+ 
MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

komunitní projednávání
(obce a mikroregiony)

15. 12. 2020 – setkání starostů SO Blanský les – podhůří
Včelná

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora řídících a administrativních schopností MAS 
Blanský les – Netolicko o. p. s., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001740

Strategie MAS BLN 2021+ stav přípravy
• Pro programové období 2021+ nově území MAS BLN: 43 členských obcí (od 2021+ Větřní a 

Český Krumlov), 48 tis. obyvatel, 548 km2

Podmínky:
Splnění standardizace – podáno, probíhá kontrola žádosti
Socioekonomická analýza – probíhá zpracování
Koncepční část (potřeby a problémy území, vize, strategické cíle) – probíhá zpracování, 
dotazníkové šetření obcí MAS BLN, průběžně komunitní projednávání (jaro 2021)
Programové rámce – po schválení jednotlivých operačních programů
Výzvy MAS BLN – předpoklad r. 2022 (po schválení programových rámců)    
Realizace n+2
Je třeba počítat s nižší dotací: 55 – 80 %
velikost projektů omezená alokací MAS!!!        Spíše menší projekty       Udržitelnost 5 let!!!

Veškeré info na: https://masbln.cz/strategie-mas_sclld-2021-2027-priprava
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Možnost zapojení do operačních programů EU:

IROP (předpokládaná alokace: pro MAS 8% z celkové alokace IROP)
OP Zaměstnanost+ - blíže specifikované sociální služby mimo režim zákona 

(měkké projekty)
OP JAK (OP VVV) – pokračování projektů MAP, šablony pro školy
SZP (PRV) – občanská vybavenost, infrastruktura (v omezené míře)
Režie MAS – animace území (vzdělávání, spolupráce, síťování, přenos 

dobré praxe, poradenství)
OP TAK – inovace v podnikání
OP Životní prostředí - ??? v případě, že budou podmínky nastaveny stejně 

jako v 2014 – 2020, MAS spíše zvažuje nezapojit se. 

IROP – Integrovaný regionální operační program

• Bezpečnost v dopravě – výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací 
pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou 
dopravy. Zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními 
úpravami a instalací prvků zklidňující dopravu v nehodových lokalitách. 
Rekonstrukce místních komunikací jako doplňková aktivita

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – výstavba, modernizace a 
rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do 
zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající cyklostezky, 
vč. doprovodné infrastruktury. Realizace doprovodné cyklistické 
infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou 
intenzitou dopravy

• Podpora jednotek SDH kategorie II, III a V – výstavba a rekonstrukce 
požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace 
umělých zdrojů požární vody v obcích
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IROP – Integrovaný regionální operační program

• Infrastruktura ZŠ – odborné učebny (vazba na přírodní vědy, polytechnické 
vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi), vnitřní konektivita školy, 
zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci se žáky se SVP (klidové zóny, 
reedukační učebny atd.). Zázemí pro pracovníky (např. kabinety). Vytvoření 
vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální 
inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, 
společenské místnosti), rekonstrukce učeben neúplných škol, doprovodná 
infrastruktura zázemí školy jako doplňková aktivita

• Infrastruktura pro sociální služby – infrastruktura SS poskytovaných podle zákona 
o sociálních službách

• Revitalizace kulturních památek – revitalizace památek, expozice, depozitáře, 
technická zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení 
pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, parky u 
památek, parkoviště u památek (památka je zapsaná v ÚSKP ČR jako kulturní 
památka)

IROP – Integrovaný regionální operační program

• Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí – revitalizace muzeí, 
expozice, depozitáře, technická zázemí, návštěvnická centra, edukační 
centra, restaurování, vybavení pro konzervaci restaurování, evidence a 
dokumentace sbírkových fondů

• Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven –
rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro 
digitalizaci a aplikační SW, technické vybavení knihoven

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – budování a 
revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, parkoviště, 
sociální zařízení), budování a revitalizace sítě značení páteřních, 
regionálních a lokálních turistických tras, propojená a otevřená řešení 
návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce a 
budování nových informačních center
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SZP – Společná zemědělská politika (dřívější PRV)

SZP (PRV) – měla by se objevit občanská vybavenost, školství 
(navazovat na tzv. čl. 20, který je v současné době přes MAS určena na 
projekty obcí)   max. do 5 mil. Kč na projekt

Dále zemědělství a řemesla a služby

OP Zaměstnanost+

• Aktivity uvedené ve Specifickém cíli 2.1. posílit aktivní začleňování občanů, a 
podpořit tak jejich rovné příležitost a aktivní účast a nabídnout jim lepší 
zaměstnatelnost – např. komunitní tábory pro děti, primární prevence, 
spolupráce poskytovatelů služeb, poradenství cílovým skupinám apod.

• Nově jsou cílovou skupinou i osoby v postproduktivním věku a senioři
• Nebude možné: Sociální služby podle zákona (jen investice v IROP)
• Očekávaná alokace: 10 – 30 mil. Kč/MAS (výběr JEN cca 75 MAS)
• min. 60% alokace už budou muset být konkrétní projekty 
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Dotazníkové šetření – obce (průběžný stav k 15. 12. 2020)
odpovědělo 26 obcí z 43 (60,4%)

Oblast Počet požadavků
Předpokládané 
investice v Kč

Technická infrastruktura: vodovody, kanalizace, ČOV, plyn, topné systémy, elektřina, ZTV, inženýrské 
sítě 38 326,3 mil.

Dopravní infrastruktura a bezpečnost: zklidňování dopravy, rekonstrukce a opravy silnic a chodníků, 
dopravní dostupnost, parkovací místa, autobusové zastávky 46 203,6 mil.

Podpora turistického ruchu: budování a obnova cyklistických cest, pěších tras, naučných stezek apod. 
vč. doprovodného vybavení 9 58,5 mil.

Vzdělávání: školy, školky 10 61,5 mil.
Hasičské zbrojnice a požární nádrže 8 29 mil.
Občanská vybavenost: obecní úřady, knihovny, pošta, prodejny, dostupnost zdravotní péče, 
komunitní centra, pergoly, pódia, kulturní domy, hřbitovy, komunální technika, skladovací haly 35 145,5 mil.

Volnočasové aktivity: budování a obnova objektů a prostor pro sportovní vyžití, podpora spolků
35 137,8 mil.

Veřejná prostranství: parky, návsi, intravilány obcí, veřejné osvětlení, rozhlas, mobiliář, zeleň
24 75,2 mil.

Sociální a doprovodné služby: pečovatelská služba, služby seniorům a znevýhodněným skupinám 
obyvatel, sociální a obecní byty, rovné příležitosti, podpora rodin 11 86,8 mil.

Živý venkov: služby na venkově, podpora podnikatelů, vzdělávací, společenské a kulturní akce, 
podpora místní produkce a služeb 3 3 mil.

Obnova a ochrana krajiny: hospodaření s vodou v krajině, ochrana proti povodním, klimatické 
změny, zeleň, polní cesty atd. 8 159,6 mil.

Odpadové hospodářství: skládkování a likvidace odpadů, třídění odpadů - sběrné dvory a sběrná 
místa, kompostárny 5 14 mil.

Ochrana a obnova kulturního dědictví: kulturní prvky a památky, sakrální a lidová architektura, 
muzea 4 4,2 mil.

Inovace: strategické dokumenty, moderní a chytré technologie na venkově, vysokorychlostní 
internet atd. 5 10,0 mil.

CELKEM: 239 1 305,1 mil.

Kontakty:

Ing. Václav Kolář – kolar@masbln.cz (tel. 773 660 983)
Ing. Mirka Machová – machova@masln.cz (tel. 777 899 099)
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