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Zápis z veřejného projednávání strategického plánu
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Programový rámec Programu rozvoje venkova
Místo konání: Bukvice
Datum konání: 4. 2. 2016 od 16 hodin
Přítomni:
Za MAS: Mgr. Kamila Kabelková, Jiří Drška, Mgr. Lenka Hřebíčková, Ing. Jana Vaníčková
ostatní účastníci: dle prezenční listiny
Program:
1) Zahájení
2) Prezentace podporovatelných témat Programu rozvoje venkova (PRV) - sběr dat pro tvorbu
finančního plánu
3) Prioritizace témat PRV
4) Prioritizace opatření strategie rozvoje území
5) Zakončení
Zápis:
1) Zahájení
Na úvod setkání přivítal předseda spolku pan Jiří Drška všechny přítomné a předal slovo
vedoucí pracovnici pro realizaci SCLLD Otevřených zahrad Jičínska z. s., paní Mgr. Kamile
Kabelkové. Paní Kabelková uvedla důvod setkání, připomněla informace týkající se
rozpracovanosti strategie rozvoje území. Dne 15. 3. 2016 bude svolána členská schůze, kde by
strategie území měla být schválena a do konce března 2016 odevzdána.
2) Prezentace podporovatelných témat PRV
Po předání základních informací se ujala slova Jana Vaníčková, která připomněla alokovanou
částku 17,4 mil. Kč na PRV. Požádala účastníky jednání o aktivní zapojení při prezentaci
jednotlivých podporovatelných témat – koho ze zúčastněných jaké téma zajímá, v jakém
časovém rozmezí by chtěl projekt realizovat a sdělení finančního odhadu projektu.
Zdůraznila, že získané informace jsou důležité pro tvorbu finančního plánu a nastavení
indikátorů pro jednotlivá témata.
Z diskuse vyplynulo, že účastníci mají zájem o následující témata:
 Investice do zemědělského majetku
 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 Lesnická infrastruktura
 Zemědělská infrastruktura
 Pozemkové úpravy
 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
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Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Neproduktivní investice v lesích
Sdílení zařízení a zdrojů
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER „projekty spolupráce“

Nenašli se zájemci o tato podporovatelná témata:
 Předávání znalostí a informační akce
 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
3) Prioritizace témat PRV
Dále byli účastníci vyzváni k provedení prioritizace jednotlivých témat PRV. Výsledky
hodnocení by měly ukázat na témata, o která mají zúčastnění největší zájem a která považují
za prioritní. Výsledky hodnocení budou zapracovány do strategie rozvoje území.
Alokace PRV na období 2015 – 2023 celkem 17 428 865 Kč
Opatření PRV 19.2.1 (ostatní) 16 635 169 Kč
Opatření PRV 19.3.1 (M 19 Leader) 793 696 Kč
Opatření PRV
Investice do zemědělského majetku
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Lesnická infrastruktura
Zemědělská infrastruktura
Pozemkové úpravy
Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích
Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin
Neproduktivní investice v lesích
Sdílení zařízení a zdrojů
Celkem (1 prioritní bod = 95 058 Kč)

Počet Přepočet na
zaokrouhlení 10
priorit finance v Kč
000 Kč
41
3 897 378 Kč
3 900 000 Kč
18

1 711 044 Kč

1 710 000 Kč

10
12
29

950 600 Kč
1 140 696 Kč
2 756 681 Kč

950 169 Kč
1 140 000 Kč
2 760 000 Kč

30

2 851 740 Kč

2 850 000 Kč

7

665 406 Kč

665 000 Kč

9

855 522 Kč

855 000 Kč

16
3
175

1 520 928 Kč
285 174 Kč
16 635 169 Kč

1 520 000 Kč
285 000 Kč
16 635 169 Kč

4) Prioritizace opatření strategie rozvoje území
Dále bylo připraveno hodnocení jednotlivých opatření uvedených ve strategii rozvoje území,
kde zúčastnění vybraly ta opatření, která považují za nejvíce důležitá vzhledem k rozvoji
území. Výsledky hodnocení budou též zapracovány do strategie rozvoje území.
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STRATEGICKÉ CÍLE
1. Stabilizace obyvatelstva v území
2. Udržení kvalitního životního prostředí
3. Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu

Počet priorit
42
12
36

SPECIFICKÉ CÍLE
1.1 Optimalizace technické infrastruktury na území MAS
1.2 Zkvalitnění a zvýšení nabídky občanské vybavenosti
1.3 Rozvinutá občanská společnost a smart administration
2.1 Kvalitně udržovaná krajina
2.2 Eliminace zdrojů znečištění složek životního prostředí
2.3 Zvyšování kvality životního prostředí aplikací moderních ekologických
nástrojů
3.1 Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti
3.2 Koordinace a rozvoj atraktivit cestovního ruchu
3.3 Management a marketing ekonomického rozvoje území

Počet priorit
18
20
4
11
1
0

OPATŘENÍ

20
16
0
Počet
priorit*

1.1.1: Budování dešťové a splaškové kanalizace a ČOV
1.1.2: Dobudování vodovodů
1.1.3: Vyřešení problémů s funkčností ostatních sítí technické infrastruktury
1.1.4: Rekonstrukce místních komunikací a chodníků

14

1.2.1: Stabilizace sítě škol a rozvoj školských zařízení
1.2.2: Rozvoj vzdělávání
1.2.3: Rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících
1.2.4: Podpora aktivního trávení volného času
1.2.5: Rozvoj tradic
1.2.6: Dopravní obslužnost
1.2.7: Výstavba a rekonstrukce budov občanské vybavenosti

10

1.3.1: Podpora činnosti spolků, zapojení občanů do života v obcích
1.3.2: Inovativní způsoby poskytování veřejných a soukromých služeb
1.3.3: Podpora strategického a územního plánování a řízení obcí
1.3.4: Vytváření prostředí pro spolupráci v rámci území MAS
2.1.1: Péče o krajinu
2.1.2: Komplexní pozemkové úpravy
2.1.3: Údržba a vzhled obcí
2.1.4: Protipovodňová a protierozní opatření
2.2.1: Optimalizace nakládání s odpady
2.2.2: Snižování podílu ekologicky škodlivého vytápěných obytných domů
2.2.3: Odstranění starých ekologických zátěží

3

5

1
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2.3.1: Realizace energetických úspor ve veřejných a soukromých objektech
2.3.2: Využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie
2.3.3: Osvěta a vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí
3.1.1: Podpora inovativních podnikatelských aktivit a využívání nových technologií
3.1.2: Zvýšení využití stávajících ploch a infrastruktury pro podnikání
3.1.3: Podpora zemědělců a diverzifikace zemědělství
3.1.4: Revitalizace brownfields
3.1.5: Podpora místních řemesel a tradičních produktů
3.1.6: Zkvalitnění základní infrastruktury a služeb
3.1.7: Podpora malého a středního podnikání
3.2.1: Obnova a opravy kulturně-historických památek
3.2.2: Podpora tvorby turistických produktů
3.2.3: Budování a rekonstrukce doprovodné infrastruktury a služeb
3.2.4: Budování a opravy cyklostezek a cyklotras

12
11

3.3.1: Podpora společného municipálního a regionálního marketingu
3.3.2: Podpora sociálního podnikání
3.3.3: Podpora společné organizace cestovního ruchu na území MAS
3.3.4: Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru
* počet priorit uveden pouze u opatření s největší prioritou z jednotlivých specifických cílů strategie

5) Zakončení
Na závěr jednání paní Kabelková poděkovala všem zúčastněným za jejich aktivitu, za zaslané
projektové záměry a připomněla možnost individuálních konzultací. Upozornila, že setkání
týkající se Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) se bude konat dne
9. 2. 2016 od 16:00 hod. v Bukvici.
Zapsala: Ing. Jana Vaníčková. Mgr. Kamila Kabelková

