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7. STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PRIORITNÍCH OBLASTÍ 

Definované strategické cíle vycházejí z cílů stanovených v rámci zpracováni Integrovaného 
projektu mikroregionu Jizera (Koreň, 2000), závěrů provedené socioekonomické analýzy a SWOT 
analýzy v rámci této studie. Strategické cíle a prioritní oblasti byly projednány se zástupci 
mikroregionu. 

Prioritní oblasti rozvoje řešeného území: 

1. Technická a dopravní infrastruktura 

2. Ekonomický rozvoj 

3. Cestovní ruch, turistika, rekreace 

4. Lidské zdroje 

5. Životní prostředí 

6. Zemědělství 

Hlavní strategické cíle : 

Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území, ochrana 
majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního prostředí a 
životních podmínek obyvatelstva 

Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření ekonomických 
aktivit v mikroregionu. 

Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky, 
dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb a využití kapacit 
zařízení, rozvoj vhodných forem turistiky. 

Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, 
zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění komunikace a 
přístupu k informacím a prezentace mikroregionu. 

Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při zajištění 
hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při zajištění 
udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva. 

Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny, 
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu 
života. 

 

 

 

 

 



Specifikace opatření  

Rozvojové studie venkovských mikroregionů – MR Jizera                                                                               33 
 

8. NÁVRH OPATŘENÍ VČETNĚ JEJICH SPECIFIKACE  

Pro naplnění strategických cílů byla stanovena opatření v jednotlivých prioritních oblastech. 
Zároveň byla provedena stručná specifikace opatření (charakteristika) včetně návrhu společných 
mikroregionálních aktivit (projektů). Navržená opatření a projekty budou postupem času doplňována 
s ohledem na možnosti jednotlivých obcí a mikroregionu. Tato opatření navazují na analytickou část 
studie, ve které je popsán současný stav ve všech oblastech. 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Hlavní strategický cíl 

Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, optimalizace dopravní obslužnosti území, ochrana 
majetku před povodněmi a přívalovými dešti, udržení a zlepšení kvalitního stavu životního prostředí a 
životních podmínek obyvatelstva 

Stručná charakteristika mikroregionu 

V řešeném území mikroregionu Jizera je poměrně dobrý stav v oblastech zásobování elektrickou 
energií a vodou (všechny obce mají veřejný vodovod), obce jsou připojeny na telekomunikační síť. 
Výhledově se předpokládá postupná kabelizace venkovních rozvodů el. energie a telefonu. 

Nejhorší situace je v likvidaci splaškových vod, obecní kanalizační řady mají pouze obce Příšovice 
a částečně Pěnčín. V dalších  obcích jsou částečné úseky dešťové kanalizace. 

Společným záměrem obcí MR je vybudování splaškové kanalizace a ČOV. Realizaci brání 
především vysoké finační náklady. 

Závažnou problematiku řešeného území představuje ochrana před přívalovými dešti a povodněmi 
na řece Jizeře. 

Obce mikroregionu jsou postupně plynofikovány, plyn byl již realizován ve Svijanském Újezdě a 
v Příšovicích. Ve stadiu projektové přípravy event. záměru je plynofikace dalších obcí MR. 

Dopravní obslužnost u většiny obcí je relativně uspokojivá. Většina spojů je směřována na Turnov 
jako spádové město. Je nutné řešit dopravu především ve volných dnech. 

Všechny obce počítají u místních komunikací s postupnými opravami, zpevňováním povrchů ap. 
Dalším společným záměrem je vyznačení cyklotras vedoucích mikroregionem. 
 
Navrhovaná opatření v této prioritní oblasti mají především zkvalitnit stávající technickou a 

dopravní infrastrukturu, vytvořit příznivé předpoklady pro rozvoj podnikání v mikroregionu. Opatření 
mají také zkvalitnit životní prostředí a mobilitu obyvatelstva uvnitř i vně mikroregionu (za nákupy, 
zdravotnictvím službami,….) a reagovat na potřeby cestovního ruchu. 

 
 

Navrhovaná opatření 

1.1 Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a 
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšení parametrů vypouštěných odpadních 
vod 

1.2 Zlepšení čistoty ovzduší, snížení tuhých, kapalných a plynných emisí 

1.3 Rekonstrukce, zkapacitnění, výstavba a dostavba elektrické a telekomunikační sítě 

1.4 Ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti 

1.5 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území 
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SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

Opatření 1.1. 
Zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou, rekonstrukcemi a 
optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV a tím zlepšení parametrů vypouštěných 
odpadních vod 

Popis opatření: 

Opatření sleduje odstranění lokálních zdrojů znečištění jak povrchových, tak i podzemních vod i 
plošného znečišťování vod. Ke zlepšení přispěje především zavedení a rozšíření veřejné kanalizační 
sítě, budování ČOV, využívání čistírenských kalů, ale i snižování plošného intenzivního využívání 
zemědělské půdy ( řešeného v rámci prioritní oblasti Zemědělství) a správné technologické postupy 
při zacházení s hnojem a kejdou. 

Mikroregion má vypracovanou studii odkanalizování a čištění odpadních vod z prostoru 
mikroregionu (Ing. Zahradník, 12/1999). Ve studii jsou řešeny všechny obce MR nad 50 obyvatel 
mimo Příšovic, kde probíhá dostavba kanalizace. Tato obec má v provozu i ČOV. Návazně na tuto 
studii bude vhodné realizovat studii ekonomické proveditelnosti na investice do kanalizačních 
systémů. 

Cíle opatření: 

* minimalizace znečišťování povrchových a podzemních vod 

* vytvoření vhodných podmínek pro podnikání v mikroregionu 

* postupné naplňování norem a legislativy ČR a EU 

* vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1. Vybudování splaškové kanalizace v mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

* míra efektivity a přínosu pro zlepšení kvality životního prostředí 

* ekologická, technická a ekonomická úroveň řešení 

* soulad s ustanoveními legislativy ČR a EU 

Realizační výstupy opatření: 

* realizace kanalizace a ČOV v jednotlivých obcích mikroregionu 

* zvýšení kvality povrchových a podzemních vod, zvýšení množství čištěných odpadních vod 

* technická příprava území pro podnikatelské aktivity a bytovou výstavbu 

* počet obyvatel napojených na kanalizaci 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* ekonomické efekty při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření 

* vzrůst počtu trvale bydlícího obyvatelstva při možnosti nové výstavby RD v důsledku realizace 
opatření 

* snížení ekologických daní, sankcí a poplatků za znečišťování vod a půdy 

* postupné snižování nákladů na nápravu škod na životním prostředí a zdraví obyvatelstva 

* zvýšení atraktivity životního prostředí a rozvoj relaxačních a rekreačních aktivit  

* zachování dostatečných kvalitních zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo i ekonomické využití 
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Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

* celá společnost 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

spolupracující: kraj, MŽP, SFŽP a další 

Geografické pokrytí:  

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006 s výhledem 2010 

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu, obcí 

* finační zdroje kraje, OkÚ  

* EU: Phare, Sapard (v rámci priority 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury) 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.4, 2.1., 2.2., 3.1, 3.2, 4.4  
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Opatření 1.2.  
Zlepšení čistoty ovzduší, snížení tuhých, kapalných a plynných emisí 

Popis opatření: 

Ke zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší a vzniku nových podnikatelských aktivit může 
přispět především rozvoj plynofikace, s níž již bylo v řešeném území započato. Plynofikovány jsou 
obce Svijanský Újezd a Příšovice. Ve stadiu projektové přípravy event. začínající realizace je 
plynofikace v Lažanech, Čtveříně, Pěnčíně a Paceřicích. Záměrem je rozšíření i do obcí Radimovice, 
Ždárek a Soběslavice. Ekologizace místních tepelných zdrojů na pevná paliva může v mikroregionu 
čistotu ovzduší ovlivnit rozhodující měrou. 

Po posouzení možností využití alternativních zdrojů v rámci zpracování Analýzy mikroregionu a po 
konzultacích s místními odborníky a zástupci obcí a podnikatelské sféry bylo konstatováno, že plošné 
využití alternativních zdrojů energií není vhodné z důvodu omezených zdrojů a malé podpory státu. 
Využití alternativních zdrojů bude odvislé od zájmu jednotlivců (sluneční energie, tepelná čerpadla, 
štěpkování). 

 

Cíle opatření: 

* účelné pokrytí řešeného území plynem, zlepšení čistoty ovzduší 

* celková úspora energií v důsledku modernizace a optimalizace energetických soustav 

* vytvoření vhodných podmínek pro podnikání v mikroregionu 

* vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

1.2.1. Plynofikace obcí Pěnčín, Paceřice 

1.2.2. Plynofikace obcí Lažany - Radimovice – Źďárek 

1.2.3. Plynofikace obce Soběslavice 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická, ekologická a ekonomická úroveň projektů a komplexnost řešení 

* kvalita, spolehlivost a energetická náročnost 

* míra zlepšení životního prostředí (stupeň znečišťujících látek v ovzduší) 

Realizační výstupy opatření: 

* výstavba plynovodů, objektů a zařízení 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* ekonomické efekty při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření 

* celkové zvýšení životní úrovně obyvatel mikroregionu 

* zatím nevyčíslené úspory při ochraně životního prostředí - ovzduší 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

* distributoři a správci energetických sítí a zařízení 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: distributorské energetické společnosti 
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Geografické pokrytí:  

viz. aktivity 

Doba trvání: 

2000 až 2006 (výhled 2010)  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finační zdroje kraje, OkÚ 

* finanční zdroje správců sítí a distributorů energií 

* EU: Phare, Sapard 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MPO, SFŽP) 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.1., 1.3, 2.1, 2.2., 4.4., 
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Opatření 1.3.  
Rekonstrukce, zkapacitnění, dostavba elektrické a telekomunikační sítě 

Popis opatření: 

Elektrická energie je do obcí dodávána z RZ 110/35 kV Jeřmanice venkovními vedeními 35 kV. 

NN systémy zajišťující distribuci elektřiny v jednotlivých obcích jsou na dobré úrovni. V Pěnčíně a  
v Příšovicích jsou převážně kabelové. V Radimovicích a ve Svijanském Újezdě je kabelizace 
provedena jen částečně. V Lažanech, Žďárku, Soběslavicích, Vlastibořicích, Kobylech a Paceřicích je 
venkovní rozvod. Výměna rozvodů NN zde byla provedena v časovém rozmezí 1970 – 1990. 

NN systémy mají rezervy pro rozšiřování odběru elektrické energie (elektrické vytápění). 

Stávající systém dodávky elektrické energie bude i výhledově vyhovovat, bude nutná jen dostavba 
sítě do nových lokalit navržených pro výstavbu RD nebo podnikatelské aktivity. 

Telekomunikační sítě jsou na dobré úrovni ve všech obcích je rozvedena digitální síť a instalován 
alespoň 1 telefonní automat.  

Záměrem obcí je zlepšení vzhledu obcí postupnou kabelizací venkovních rozvodů elektrické 
energie a telekomunikačních vedení. 

Cíle opatření: 

* dosažení spolehlivého zásobování obcí i jejich částí elektrickou energií, bez výpadků vlivem 
přetížení sítě 

* pokrytí celého území kvalitním telekomunikačním a radiokomunikačním signálem 

* celková úspora energií v důsledku modernizace a optimalizace energetických soustav 

* vytvoření vhodných podmínek pro podnikání v mikroregionu 

* vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

1.3.1. Postupná kabelizace linek telekomunikačního a elektrického vedení v zastavěném území obcí 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická, ekologická a ekonomická úroveň projektů a komplexnost řešení 

* kvalita, spolehlivost a energetická náročnost 

* míra zlepšení životního prostředí (stupeň znečišťujících látek v ovzduší) 

Realizační výstupy opatření: 

* výstavba, modernizace a zkapacitnění energetických sítí, objektů a zařízení 

* kabelizace linek telekomunikačního a elektrického vedení (metry) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* zlepšení úrovně zásobování obyvatelstva a firem mikroregionu elektrickou energií 

* ekonomické efekty při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace opatření 

* finanční úspory snížením ztrát a hospodárnějším provozem elektrických sítí 

* celkové zvýšení životní úrovně obyvatel mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

* distributoři a správci energetických sítí a zařízení 
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Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: distributorské společnosti 

Geografické pokrytí:  

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006 

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finační zdroje kraje, OkÚ 

* finanční zdroje správců sítí a distributorů energií 

* EU: Phare, Sapard 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev, SFŽP 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.1.,1.2,  2.1, 2.2., 4.4. 
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Opatření 1.4.  

Ochrana majetku před povodněmi a přívalovými dešti 

Popis opatření: 

Závažnou problematikou řešeného území je ochrana před přívalovými dešti a povodněmi na řece 
Jizeře. 

V posledních letech přívalové deště a záplavy na řece Jizeře napáchaly značné materiální škody 
v obcích mikroregionu. Mimo řeky Jizery, která protéká Příšovicemi není v řešeném území 
významnější vodní tok. Přívalové deště ohrožují obce z několika základních důvodů – velký stupeň 
zornění půdy, nesprávné technologické postupy, nepříznivá konfigurace terénu. 

Toto opatření je řešeno v samostatné příloze. 

Cíle opatření: 

* zvýšení ochrany majetku a životů obyvatel mikroregionu 

* zvýšení stupně ekologické stability krajiny 

* rozšíření možností využití území  

Aktivity naplňující opatření: 

1.4.1. Projektová příprava a návrh technického řešení úprav vodních toků a krajiny v souvislosti 
s protipovodňovými opatřeními 

1.4.2. Realizace konkrétních protipovodňových úprav na řece Jizeře 

1.4.3. Realizace ochranných systémů před přívalovými dešti (Vlastibořice, Soběslavice, Svijanský 
Újezd, Pěnčín, Kobyly) – opravy mostků, suché poldry apod. souvisí s aktivitou 5.1.2. 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická, ekologická a ekonomická úroveň projektů a komplexnost řešení 

* míra zásahu do krajiny 

Realizační výstupy opatření: 

* vypracování studie ochrany před záplavami 

* technické protipovodňové systémy  

* úpravy v krajině 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* ekonomické efekty v důsledku realizace opatření 

* finanční úspory snížením ztrát na majetku obyvatel a obcí 

* celkové zvýšení životní úrovně obyvatel mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, MŽP, Povodí Labe, podnikatelské subjekty v zemědělství 

Geografické pokrytí:  

viz. popis aktivit 

Doba trvání: 

2000 až 2006 
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Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finační zdroje kraje, OkÚ 

* finanční zdroje správce toku, privátní zdroje 

* EU: Phare, Sapard 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev, SFŽP 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

5.1., 5.2, 6.1, 6.2 
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Opatření 1.5.  
Zkvalitnění dopravní obslužnosti území 

Popis opatření: 

Obsahem opatření je přiměřeně optimální uspokojení (za daných ekonomických možností) 
přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků mikroregionu včetně nezbytných vazeb na okolní spádová 
města při dostatečné kvalitě a přístupné cenové nabídce. Smyslem optimalizace hromadné přepravy 
(silniční i železniční) je také úspěšně konkurovat individuální automobilové dopravě a zajistit tak 
nepřetěžování komunikační sítě a nezhoršování životního prostředí. 

Snahou je i udržení a rozvoj místní regionální dopravy, která je zajišťována pomocí mikrobusu, a 
slouží především k dopravě obyvatel za kulturou, sportem, službami, apod. v rámci mikroregionu. 

Cíle opatření: 

* integrací a vhodným využitím dopravních systémů  (př. autobus, minibus, železnice) a optimalizací 
dělby přepravy mezi jednotlivé přepravce rozšířit nabídku a zajistit kvalitu hromadné dopravy osob 

* rozšíření nabídky a zvýšení kvality přepravních služeb sjednocením jízdních dokladů,  harmonizací 
jízdních řádů, modernizací vozového parku a přestupních míst včetně informačního systému 

Aktivity naplňující opatření: 

1.5.1. Řešení úprav autobusových spojů s přepravci v mikroregionu především o sobotách a nedělích 

1.5.2. Zřízení vlakové přepravy jízdních kol o sobotách a nedělích a v letní sezóně (do stanic Sychrov 
a Příšovice) 

1.5.3. Udržení a rozvoj místní mikroregionální nepravidelné dopravy za pomoci mikrobusů (doprava 
za kulturou, službami apod.) 

Kritéria pro výběr projektů: 

* soulad opatření s dopravní politikou ČR schválenou vládou ČR 

* vazba na ostatní opatření zejména ve zlepšování mobility obyvatel, cestovním ruchu a životním 
prostředí 

* efektivita přínosu navrženého dopravního systému pro mikroregion 

* vhodnost využití pro starší a tělesně postižené občany, školní mládež a návštěvníky (soboty, 
neděle, svátky) 

Realizační výstupy opatření: 

* zajištění přijatelných spojů zejména do zdravotnických zařízení, škol a rekreačních spojů 

* udržení optimálního poměru mezi hromadnou a individuální přepravou v mikroregionu 

* zvýšení počtu návštěvníků mikroregionu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* snížení nákladů na veřejnou přepravu z rozpočtu státu a obcí optimalizací dopravy  

* snížení výdajů obyvatelstva na dopravu 

* ekonomické přínosy v důsledku vyššího zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

* dopravci 

 

 

Odpovědní garanti: 
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* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupracující: kraj, OkÚ, dopravci, regionální pobočky ministerstev, zejména MDS, MMR, MŽP 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finanční zdroje dopravních společností 

* dotace OkÚ, kraj 

* EU: Phare  

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

3.1, 4.4., 4.5. 
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EKONOMICKÝ ROZVOJ 

Hlavní strategický cíl 

Vytvoření příznivých podmínek pro stávající a nové podnikatelské investice a rozšíření 
ekonomických aktivit v mikroregionu. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Na celém území mikroregionu sídlí poměrně velký počet podnikatelských subjektů, ale nejsou 
rozmístěny rovnoměrně. Nejvyšší koncentrace významných subjektů je v Příšovicích, které mají 
velmi dobrou dopravní přístupnost (silnice I. třídy, železnice) a relativně vyhovující technickou 
infrastrukturu. V ostatních obcích převažuje tradiční zemědělská výroba, doplněná drobnými 
podnikajícími subjekty a živnostníky (drobná stavební výroba, pily, autoopravny, autobazary, apod.)  

Ve schváleném ÚPNSÚ obce Příšovice je vymezena průmyslová zóna o rozsahu cca 10 ha 
s dobrou možností napojení na technickou a dopravní infrastrukturu včetně zavlečkování. Zóna není 
zatím dále projekčně a investičně připravována.  

V mikroregionu bude vhodné podporovat rozvoj malých a středních podniků zaměřených 
především na drobnou malovýrobu a výrobní služby a podpořit rozvoj podnikatelských aktivit 
zabývajících se zpracováním a distribucí zemědělských produktů. 

Jedním ze směrů rozvoje podnikatelských aktivit bude i využití stávajících málo nebo vůbec 
využitých objektů po zemědělské výrobě. 

Navrhovaná opatření: 

2.1. Získání a podpora investorů formou komplexní přípravy území 

2.2. Technická a finační podpora podnikatelských aktivit 

2.3. Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů 
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SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 
Opatření 2.1.  
Získání a podpora investorů formou komplexní přípravy území 

Popis opatření: 

Náplní opatření je důkladný a přesný popis ekonomických možností mikroregionu, evidence a 
příprava pozemků a objektů vhodných k podnikání, popis infrastruktury, vytvoření zvýhodněných 
podmínek, které podnikatel / investor v dané lokalitě nalezne. 

Ve schváleném ÚPNSÚ obce Příšovice je vymezena průmyslová zóna o výměře přes 10 ha. Tato 
lokalita se nachází ve vhodné poloze mezi rychlostní komunikací R10 Turnov – Praha a železniční 
tratí Všetaty – Turnov. V dosahu je možnost napojení na kompletní technickou infrastrukturu 
(elektrický proud, plyn, splaškovou kanalizaci, vodovod, telefon), rovněž možnost dopravního 
napojení je dobrá. Problematikou zůstává zainvestování této lokality potřebnou technickou a dopravní 
infrastrukturou. Samotná obec nemá dostatek finačních prostředků. Pro možné zainvestování této 
zóny bude nutno sdružit finační prostředky obcí, státu i soukromých investorů.  

Cíle opatření: 

* finanční přínos do rozpočtu jednotlivých obcí a mikroregionu 

* modernizace a rozvoj ekonomiky mikroregionu 

* rozšířená a zvýšená nabídka pracovních příležitostí 

* zvýšení exportních objemů mikroregionu 

* příležitost subdodavatelské spolupráce pro další mikroregionální firmy 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1 Inventarizace možného využití objektů a ploch v celém mikroregionu (spolupráce s Czech 
Investem, ARR, HK) 

2.1.2 Územně plánovací příprava ploch pro podnikatelské aktivity (ÚPD, ÚR, …) 

2.1.3 Vybudování zóny podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury 
v Příšovicích 

Kritéria pro výběr projektů: 

* projekty připravující pozemky / budovy pro konkrétní investory 

* projekty nabízející nevyužívané či neefektivně využívané objekty a areály 

* projekty orientované na nové a perspektivní technologie 

Realizační výstupy opatření: 

* informační, nabídkový a motivační systém pro investory - databáze pozemků a budov 

* informační materiál s přehlednou základní informací pro investora (informace o podmínkách a 
výhodách) 

* územní a technická příprava lokalit pro výrobu 

* vybudování 1 podnikatelské zóny v mikroregionu  

* vytvoření nových pracovních míst  

* zpracování nabídky možného využití zón, pozemků a budov 

 

 

 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 
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* posílení finančních zdrojů a možností mikroregionu 

* snížení nezaměstnanosti, vyjížďky za prací a sociálně patologických jevů v mikroregionu 

* zvýšení stability venkovského osídlení, kvalifikace a reálných příjmů obyvatelstva 

* příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti, zejména na lidské zdroje 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* investoři / podnikatelé 

* obce mikroregionu 

* subjekty zpracovávající ÚPD 

* RRA, hospodářské komory a další organizace a subjekty, zprostředkovávající poradenské a 
informační služby investorům 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MPO, a Czechinvestu, 
hospodářské komory 

Geografické pokrytí:  

celé území mikroregionu zejména území obce Příšovice 

Doba trvání: 

2000 až 2006 výhled2010  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finační zdroje kraje, OkÚ 

* finační zdroje privátních subjektů 

* EU: Phare, Sapard. 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.1.,1.3, 2.2.,2.3., 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 2.2.  
Technická a finační podpora podnikatelských aktivit 
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Popis opatření: 

V rámci Libereckého kraje zajišťuje technickou pomoc a informační servis pro obce a podnikatele 
několik institucí. Mezi nejvýznamnější patří hospodářské komory, Agentura regionálního rozvoje, 
regionální pobočka Czech Investu, Regio Info Liberec a další. 

Cílem opatření je navázání vzájemné spolupráce mezi mikroregionem  a těmito organizacemi. 
Možností je i vytvoření vlastního informačního centra pro podnikatele z mikroregionu – manažera 
projektů mikroregionu. Tento manažer by nejen spolupracoval s odbornými subjekty, ale 
vypracovával i žádosti o dotace z podpůrných programů, zpracovával konkrétní projekty a zajišťoval 
zprostředkování informací pro podnikatelské subjekty. 

Rozvoj malých a středních podnikatelských aktivit je nezbytným článkem tržní ekonomiky. Bez 
jeho rozvoje nelze vytvářet fungující tržní prostředí. Dlouhodobě nejvýznamnější bariérou rozvoje 
malého a středního podnikání (MSP) je velmi ztížený přístup k finačním zdrojům, především malým 
částkám do jednoho milionu Kč. Regionální finanční pomoc je poskytována prostřednictvím MMR a 
jeho podpůrných programů. Objem státní podpory postupně klesá. Záměrem opatření je vytvoření 
mikroregionálních programů podpory MSP, poskytování záruk za úvěry, mikropůjčky apod. 

Cíle opatření: 

* zvýšení ekonomické stability podnikatelů v mikroregionu 

* zvýšení technické a technologické úrovně podnikatelských aktivit 

* finanční přínos do rozpočtu jednotlivých obcí a mikroregionu 

* modernizace a rozvoj ekonomiky mikroregionu 

* zvýšená nabídka pracovních příležitostí 

* zvýšení exportních objemů mikroregionu 

* získání maximálního objemu dotací z podpůrných zdrojů 

Aktivity naplňující opatření: 

2.2.1 Spolupráce s odbornými subjekty při vypracování žádostí o dotace z podpůrných programů  

2.2.2 Spolupráce s HK a podpora vytvoření kompletního podnikatelského servisu pro podnikatele a 
místní obyvatele v mikroregionu (např. pomocí internetu)  

2.2.3 Podpora zakládání malých a středních podniků za pomoci programů MPO, EU, vytvoření fondu 
rizikového kapitálu 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická a ekonomická úroveň projektů 

* adaptabilita, rozsah působnosti a rozvojové možnosti projektovaných informačních systémů 

* profesní úroveň, dosažené výsledky, operační možnosti a zkušenosti spolupracujících odborných 
subjektů   

Realizační výstupy opatření: 

* informační databáze pro podnikatele mikroregionu 

* přehledné ekonomické zprávy a analýzy za území mikroregionu 

* investiční nabídky pro potenciální podnikatele 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* zpracování nových podnikatelských záměrů a projektů v mikroregionu 

* posílení finančních zdrojů a možností mikroregionu získáním dotací a ekonomickou prosperitou  

* snížení nezaměstnanosti a posílení stability obyvatelstva 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* investoři / podnikatelé 
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* obce mikroregionu 

* subjekty poskytující přímé služby a informace investorům 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: regionální pobočky ministerstev, zejména MMR a MPO, a Czech Investu, hospodářské 
komory, ARR a další 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* finační zdroje kraje 

* EU: Phare, Sapard,  

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.3.,2.1.,2.3.,4.1., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opatření 2.3.  
Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podnikatelů 

Popis opatření: 
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V podmínkách mikroregionu je toto opatření zaměřeno na vytvoření nových tržních příležitostí a 
diverzifikaci ekonomických aktivit v oblasti zemědělství, ale i drobných zpracovatelských výrob. Tato 
skutečnost je nezbytná pro trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí. V řešeném území hlavně pro 
cestovní ruch, krajinotvorbu a stabilizaci obyvatelstva. 

V mikroregionu je řada prázdných, nevyužívaných, převážně zemědělských, objektů. 

Záměrem opatření je společná propagace nejen volných objektů a pozemků vhodných pro 
podnikatelské aktivity potenciálním investorům, ale také propagace kvalitních místních firem a jejich 
podnikatelských záměrů. 

Jednou z možností úspor nákladů je zřízení služeb společných pro všechny obce mikroregionu 
např. společná údržba veřejné zeleně apod..  

Cíle opatření: 

* zlepšení využití volných objektů a ploch 

* zlepšení podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti a stability MSP 

* rozšíření počtu a struktury nabídky pracovních míst 

* vytváření nových společných služeb v rámci mikroregionu 

* zlepšení životního prostředí, vzhledu obcí 

Aktivity naplňující opatření: 

2.3.1 Spolupráce obcí při využití vhodných volných ploch a nevyužívaných objektů v intravilánech 
obcí 

2.3.2 Pomoc obcí při marketingu a propagaci podnikatelských záměrů a jednotlivých podnikatelů 
z mikroregionu 

2.3.3 Podpora vzniku služeb společných pro zúčastněné obce, př. pořízení mechanizace pro údržbu 
veřejných trávníků a zeleně, včetně zajištění kvalifikované obsluhy, menší mechanizace pro 
potřeby místních obyvatel za úplatu, apod. - obce mikroregionu, podíl účasti diferencovaný dle 
počtu obyvatel zúčastněné obce … 

Kritéria pro výběr projektů: 

* projekty podporující inovaci, zvýšení efektivity, kooperaci a subdodavatelské kontakty v 
mikroregionu 

* ekologická proveditelnost projektů a soulad se zásadami trvale udržitelného rozvoje 

* počet nově vytvořených pracovních příležitostí 

* kvalita nabízených nových produktů a služeb 

Realizační výstupy opatření: 

* realizace propagace kvalitních firem z mikroregionu 

* realizace projektů podporujících spolupráci a rozšíření subdodavatelských kontaktů firem 

* vytvoření nových pracovních míst 

* vznik mikroregionálních výrobců a poskytovatelů služeb 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* realizace nových podnikatelských záměrů a projektů MSP 

* stabilizace počtu a nárůst reálných příjmů  v mikroregionu 

* ekonomické efekty plynoucí z nově vytvořených pracovních míst 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* MSP  
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* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MZe, MPO, MŽP, HK, ARR 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare, Sapard 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev  

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

2.1.,2.2.,3.4.,3.5.,4.1.,6.3, 
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CESTOVNÍ RUCH, TURISTIKA, REKREACE 

Hlavní strategický cíl 

Podpora cestovního ruchu ve všech obcích, údržba venkovské zástavby a rozvoj turistiky, 
dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb a využití kapacit 
zařízení, rozvoj vhodných forem turistiky. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Mikroregion Jizera v současnosti stojí mimo intenzivní turistický ruch. Má však předpoklady pro 
jeho rozvoj dané pěkným přírodním prostředím zejména v severní části. Potenciál rozvoje cestovního 
ruchu posiluje také skutečnost, že je situován v sousedství turisticky atraktivních a navštěvovaných 
lokalit Český ráj a Podještědí. Z tohoto důvodu by měly být realizovány a podporovány aktivity 
směřující k užšímu propojení mikroregionu s těmito oblastmi (zejména prostřednictvím značených 
cyklotras, společné marketingové strategie, atd.).  

Pro rozvoj cestovního ruchu má velký význam také blízkost Státního zámku Sychrov, který 
přitahuje návštěvníky nejen tradiční expozicí, ale také pořádáním netradičních akcí (např. večerní 
prohlídky s vystoupením historických postav). V obcích mikroregionu se nachází řada dalších 
historických a kulturních pamětihodností - roubenky, zvonice, kapličky, kříže, památníky (např. 
Vlastibořice).  

Množství místních komunikací, terénní dostupnost a existence kulturních a historických památek  
nabízí možnosti pro intenzivní rozvoj cykloturistiky.  

Příležitostí je využití volných zemědělských objektů např. pro agroturistiku, ubytování. 
Území se může stát vhodným klidným protipólem dnes turisticky přetíženého Českého ráje. 
Stávající sportovní zařízení vytvářejí předpoklady pro stabilizaci obyvatelstva (především dětí a 

mládeže), bude ovšem nutný jejich další rozvoj, zlepšení technického vybavení a rozšíření nabídky. 
 
Technický stav a vybavení turistických a cykloturistických cest, kulturních atraktivit, informovanost, 

publicita neodpovídají soudobým požadavkům zahraničních i tuzemských návštěvníků. Úroveň a 
pestrost nabídky služeb pro cestovní ruch je v mikroregionu na nízké úrovni. Limitujícím faktorem 
rozvoje cestovního ruchu je v řešeném území zejména nízká kvalita, resp. neexistence ubytovacích a 
stravovacích zařízení. 

 
Navrhovaná opatření: 

3.1. Vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky, turistiky a vznik doprovodných služeb  

3.2. Zvyšování kvality služeb v oblasti turistické a rekreační infrastruktury, popř. jejich vytvoření či 
rozšíření ve vhodných lokalitách, nabídka nových produktů  

3.3. Optimalizace využití kapacit sportovních areálů, jejich dobudování  

3.4. Podpora marketingu, propagace v oblasti cestovního ruchu, kulturního a společenského života 

3.5. Prohloubení spolupráce s partnerskými subjekty z tuzemska, ze zahraničí a zejména z okolních 
turisticky atraktivních lokalit  
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SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

Opatření 3.1. 

Vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky, turistiky a vznik doprovodných  služeb 

Popis opatření: 

Řešené území disponuje značným potenciálem pro rozvoj cykloturistiky a turistiky. Je třeba však 
usilovat o přilákání části turistů navštěvujících zejména sousední Český ráj, popř. Podještědí. Za 
tímto účelem by měla být na území mikroregionu navržena a vyznačena siť turistických stezek a 
cyklotras navazujících na okolní regiony. S tím úzce souvisí i potřeba vytvoření vhodných a lákavých 
podmínek pro pobyt turistů a cykloturistů v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

* vytvoření podmínek pro přilákání většího počtu turistů, prodloužení jejich pobytu a zvýšení příjmů 
z cestovního ruchu 

* prezentace méně známých historických a kulturních památek prostřednictvím nových turistických 
stezek a cyklotras 

* vytvoření nových pracovních příležitostí 

Aktivity naplňující opatření : 

3.1.1 Vytvoření sítě značených cyklotras a turistických stezek propojujících turistické cíle a navazující 
na cyklotrasy z blízkého Českého ráje a Podještědí 

3.1.2 Vytvoření doprovodných služeb pro cykloturistiku (servis jízdních kol, půjčovny, možnost 
úschovy v blízkosti kulturní památky, sportoviště, pořádané společenské akce, atd.) 

3.1.3  Instalace informačních tabulí na cyklotrasách a turistických stezkách, u významných kulturních 
a přírodních památek, výstavba vyhlídek a odpočívadel 

Kriteria pro výběr projektů: 

* soulad plánovaných turistických stezek a cyklotras s hlavními turistickými tepnami, které se 
nacházejí v regionu (KČT)   

*  předpokládaný počet nových pracovních míst a zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

*  využití kulturně historického a rekreačního potenciálu území 

Realizační výstupy opatření: 

* rozšíření území aktivně navštěvovaného turisty 

* vyznačení sítě turistických stezek a cyklotras (km) 

* instalace informačních tabulí 

* počet doprovodných služeb pro turisty a cykloturisty 

* vznik nových subjektů podnikajících v cestovním ruchu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* vyšší příjmy v důsledku vyššího a intenzivnějšího využití území v oblasti cestovního ruchu 

* růst zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

* ekonomické efekty plynoucí ze zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 
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Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MŽP, ČCCR, KČT 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2003 

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare CBC (FMP) 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev  

* dotace z NS, privátních subjektů a mezinárodních finančních institucí 

Vazby na jiná opatření:  

1.2, 1.5, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3, 6.2 
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Opatření 3.2 

Zvyšování kvality služeb v oblasti turistické a rekreační infrastruktury, popř. jejich vytvoření 
či rozšíření ve vhodných lokalitách, nabídka nových produktů  

Popis opatření: 

Úroveň kvality služeb v oblasti cestovního ruchu, sportu a rekreace nevytváří v řešeném území 
dostatečně vhodné podmínky pro zatraktivnění pobytu turistů a rekreantů. Struktura a zejména kvalita 
(v řadě případů i neexistence) zařízení cestovního ruchu dosud ne zcela odpovídá cenným přírodním 
a kulturně historickým hodnotám mikroregionu Jizera. Stávající zařízení je třeba dobudovat, 
modernizovat a uzpůsobit je i pro mimosezónní využití či jako alternativu pro případ špatného počasí. 
Investice do infrastruktury jsou základní podmínkou úspěšného rozvoje cestovního ruchu na celém 
území mikroregionu. 

Taktéž pestrost a úplnost nabídky je vedle kvality služeb limitujícím faktorem rozvoje cestovního 
ruchu. Proto jsou navrhované aktivity také směrovány k využití přírodních a kulturně historických 
atraktivit mikroregionu Jizera. 

Cíle opatření: 

* vytvoření pestré a poutavé nabídky služeb pro turisty  pomocí  rozvoje turistické a rekreační 
infrastruktury 

* zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu v mikroregionu 

* vytvoření nových pracovních příležitostí a zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

* vytvoření nabídky pro případ špatného počasí, popř. mimosezónní využití 

* zvýšení zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření : 

3.2.1 Vybudování ubytovacích kapacit v blízkosti zámku Sychrov např. v Radimovicích, přizpůsobení 
potenciálním cyklo návštěvníkům 

3.2.2 Úprava a dobudování rekreačního areálu v Příšovicích (“Písečák”)  

3.2.3 Uzpůsobení vybraných nevyužívaných zemědělských usedlostí jako turistických ubytoven, 
nebo pro možnosti agroturistiky – např. chov koní + ubytování 

3.2.4 Rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu a rekreace – zejména příležitostí pro stravování, s 
využitím místních specialit (místní výrobky, krajové pokrmy, nápoje, atd.)      

3.2.5 Vybavení turisticky atraktivních, odpočinkových a rozhledových míst odpovídajícím zařízením 
(instalace laviček, rozcestníky, koše, atd.) 

Kriteria pro výběr projektů: 

* soulad s přijatými strategiemi Libereckého kraje a NUTS 2 Severovýchod, Programem rozvoje LK    

* komplexnost řešení z pohledu potřeb cestovního ruchu 

* ekonomická, technická a ekologická úroveň projektu 

* příznivý dopad na rozvoj řešeného území 

* stupeň využití přirozeného potenciálu území 
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Realizační výstupy opatření: 

* vybudování, rekonstrukce a modernizace zařízení cestovního ruchu (zejména ubytovacích a 
stravovacích kapacit) 

* opětovné zprovoznění či vybudování ubytovacích kapacit v řádu několika desítek lůžek v rámci 
mikroregionu (při využití starších architektonicky zajímavých objektů a zemědělských usedlostí)  

* vybudování zázemí pro pohodlný pobyt turistů na atraktivních rozhledových a odpočinkových 
místech 

* rekonstrukce a dobudování letních rekreačních areálů (Písečák, koupaliště v obcích) 

* počet nově vzniklých pracovních příležitostí  

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* růst příjmů obcí z cestovního ruchu, růst rentability provozovatelů zařízení  cestovního ruchu 

* růst využití kapacit zařízení a dalších ukazatelů intenzity cestovního ruchu 

* ekonomické efekty plynoucí ze zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MŽP, ČCCR, KČT 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2010  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare CBC, Sapard, Interreg, ...  

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev  

* dotace z NS, privátních subjektů a mezinárodních finančních institucí 

Vazby na jiná opatření:  

2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.5, 5.3, 6.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifikace opatření  

Rozvojové studie venkovských mikroregionů – MR Jizera                                                                               56 
 

Opatření 3.3  
Optimalizace využití kapacit sportovních areálů, jejich dobudování  
 
Popis opatření: 

Obce mikroregionu disponují relativně dostatečným množstvím a vyhovující strukturou 
sportovních areálů. Nicméně pro optimální využití této kapacity jak místními obyvateli, tak i pro 
rekreační a turistické účely je třeba vytvořit určitý systém. Některé areály je rovněž nutno dobudovat, 
popř. modernizovat. Kvalitní, dobře vybavené a funkční sportovní areály zvyšují atraktivitu dané obce 
pro turisty a návštěvníky, ale především pro jedince, kteří sem přijíždějí pouze s cílem sportovního 
vyžití.   

Cíle opatření: 

* vytvoření systému pro optimální využití sportovních areálů 

* realizace společných sportovních turnajů 

* zvýšení počtu návštěvníků, sportovců a prodloužení jejich pobytu v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření : 

3.3.1 Vytvoření společného systému pro optimální využití sportovních areálů v mikroregionu (areál 
fotbalového hřiště v Pěnčíně, tenisové kurty, tělocvičny), pořádání společných sportovních 
turnajů, možnost jejich využití rekreanty, turisty  

3.3.2  Dobudování sportovního areálu včetně vodní nádrže v obci Radimovice 

Kriteria pro výběr projektů: 

* soulad s přijatými strategiemi Libereckého kraje a NUTS 2 Severovýchod, Programem rozvoje LK    

*  příspěvek k oživení společenského a kulturního života mikroregionu 

*  komplexnost řešení z pohledu potřeb cestovního ruchu  

* příznivý dopad na celkový rozvoj řešeného území 

Realizační výstupy opatření: 

* zvýšení počtu společných sportovních turnajů, doprovodných kulturních akcí 

* vyšší informovanost o využití, popř. volných kapacitách na jednotlivých sportovištích  

* dobudování sportovních areálů (např. obec Radimovice) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* růst příjmů obcí a místních podnikatelů plynoucí z většího počtu návštěvníků a prodloužení jejich 
pobytu  

* ekonomické efekty plynoucí z rozšíření nabídky pracovních míst 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MŽP, ČCCR, KČT 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu zejména obce Pěnčín a Radimovice 

Doba trvání: 

2000 až 2003  
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Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare CBC (FMP)  

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev  

* dotace z NS, privátních subjektů a mezinárodních finančních institucí 

Vazby na jiná opatření:  

2.2, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1 
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Opatření 3.4 

Podpora marketingu, propagace v oblasti cestovního ruchu, kulturního a společenského 
života 

Popis opatření: 

Navržené opatření vychází z potřeby důsledného provádění marketingu a efektivní propagace 
mikroregionu v tuzemsku i v zahraničí. V navržených aktivitách je kladen důraz na propagaci kulturně 
historických památek a místních tradičních a specifických akcí. Marketing mikroregionu je třeba 
realizovat zejména ve spolupráci s institucemi ze sousedních regionů a s centrálními orgány. 

Cíle opatření: 

* vytvoření jednotné propagace mikroregionu (obcí) 

* uspokojit co  nejširší spektrum turistické a sportovní veřejnosti a rekreantů z tuzemska i zahraničí 

* zvýšení informovanosti jak turistické veřejnosti, tak i místních obyvatel o kulturních a společenských 
akcích v mikroregionu 

* zvýšení příjmů z cestovního ruchu, nové pracovní příležitosti 

* zlepšení a posílení image regionu 
Aktivity: 

3.4.1 Vytvoření a realizace společné strategie pro marketing a propagaci místních turistických cílů a 
produktů cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí ve spolupráci s okolními mikroregiony, 
obcemi (Podještědí, město Turnov), Euroregionem Nisa, CHKO Český ráj s využitím typických 
charakteristik území (zemědělská oblast – ovocnářství, zámek Sychrov, atd.) 

3.4.2 Prezentace místních úspěšných ovocnářských šlechtitelů na tuzemských i zahraničních 
výstavách, prezentace celého mikroregionu – krajiny a podmínek, kde se ovocnářství tolik daří  

3.4.3 Vytvoření informačního materiálu o cyklotrasách, turistických stezkách včetně mapy se 
stručným popisem turisticky atraktivních míst  

3.4.4 Vytvoření propagačního materiálu o mikroregionu, nabídkové katalogy, pohlednice, kalendáře, 
účast na výstavách 

3.4.5 Vytvoření společného informačního materiálu o připravovaných kulturních a společenských 
akcích v mikroregionu a jeho distribuce v rámci širšího regionu – kulturní kalendář mikroregionu 

3.4.6 Využití Internetu k propagaci turistických cílů, kulturních a společenských akcí – webovské 
stránky obcí 

Kriteria pro výběr projektů: 

* předpokládané zvýšení využití kapacit zařízení a příjmů z cestovního ruchu    

* předpokládaný počet nových pracovních příležitostí 

* příznivý dopad na rozvoj řešeného území 

* předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu 

Realizační výstupy opatření: 

* zvýšení účinnosti propagace území mikroregionu 

* vznik nových subjektů podnikajících v cestovním ruchu  

* rozšíření území zabývajícího se cestovním ruchem 

* vyšší informovanost a tím i návštěvnost kulturních a společenských akcí 

 

 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 
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* vyšší příjmy v důsledku intenzivnějšího využití území pro cestovní ruch 

* růst zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

* ekonomické efekty plynoucí ze zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

* vzdělávací instituce a organizace  

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MŽP, ČCCR, KČT 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu, obcí a Libereckého kraje 

* EU: Phare CBC (FMP) 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MK, MŠMT)  

* dotace z NS, privátních subjektů a mezinárodních finančních institucí 

Vazby na jiná opatření:  

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 5.2, 5.3, 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Opatření 3.5 
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Prohloubení spolupráce s partnerskými subjekty z tuzemska, ze zahraničí a zejména 
z okolních turisticky atraktivních lokalit  

Popis opatření: 

Realizace aktivit cestovního ruchu ve spolupráci s partnerskými subjekty ze sousedních regionů, s 
centrálními institucemi, s partnery ze zahraničí umocňuje přirozené atraktivity mikroregionu, 
zpřístupňuje je širšímu okruhu zákazníků a podporuje všestranný rozvoj místních zařízení rekreace, 
sportu a turistiky. 

Cíle opatření: 

* přispět k rozvoji a prosperitě turisticky atraktivních lokalit a zvýšit efektivitu vložených investic 

* uspokojit co nejširší spektrum turistické a sportovní veřejnosti a rekreantů z tuzemska i zahraničí 

* zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

* vytvoření nových pracovních příležitostí 

Aktivity: 

3.5.1 Prohloubení spolupráce s partnerskými subjekty z okolních turisticky atraktivních lokalit (CHKO 
Český ráj, Podještědí) zejména v oblasti marketingu – koordinace strategií propagace, 
spolupráce při vydávání propagačních materiálů   

3.5.2  Prohloubení, resp. navázání spolupráce s organizacemi a institucemi jež mají celorepublikovou 
a přeshraniční působnost v oblasti cestovního ruchu (Česká centrála cestovního ruchu, KČT, 
Euroregion Nisa)  

3.5.3 Spolupráce s informačními centry v Turnově, Českém Dubu a Liberci 

Kriteria pro výběr projektů: 

* posílení atraktivity mikroregionu v tuzemsku i v zahraničí    

* předpokládané zvýšení využití kapacit zařízení a příjmů z cestovního ruchu 

* předpoklad rozvoje tuzemské a přeshraniční spolupráce 

* stupeň využití přirozeného potenciálu území 

* předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu 

Realizační výstupy opatření: 

* zvýšení účinnosti propagace území mikroregionu v tuzemsku a zejména v zahraničí  

* rozšíření počtu obcí s partnerskými styky s jinými obcemi v zahraničí 

* rozšíření území zabývajícího se cestovním ruchem 

* vznik nových subjektů podnikajících v cestovním ruchu 

* zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu v mikroregionu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* vyšší příjmy v důsledku vyššího a intenzivnějšího využití zařízení cestovního ruchu v mikroregionu 
tuzemskými i zahraničními návštěvníky  

* růst zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

* ekonomické efekty plynoucí ze zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

 

 

 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 
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* obce, obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

* podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

* Euroregion Nisa, ČCCR, KČT, rozvojové agentury  

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: kraj, OkÚ, regionální pobočky ministerstev, zejména MMR, MŽP, ČCCR, KČT 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2010  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu, obcí a Libereckého kraje 

* EU: Phare CBC (FMP) 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev   

* dotace z NS, privátních subjektů a mezinárodních finančních institucí 

Vazby na jiná opatření:  

2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.5, 5.2, 5.3, 6.2 
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LIDSKÉ ZDROJE 

Hlavní strategický cíl 

Optimalizace kapacit a dostupnosti vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, 
zlepšování bytových podmínek a občanského vědomí obyvatelstva, zkvalitnění komunikace a 
přístupu k informacím a prezentace mikroregionu. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Řešené území mikroregionu je vymezeno 11 obcemi, které se dělí na velký počet částí, což je 
důsledkem historického vývoje osídlení tohoto typicky zemědělského území. 

V poválečném období docházelo vyjma Příšovic k postupnému úbytku obyvatel, po roce 1990 
dochází u některých obcí k mírnému obratu. Souvisí to i se snahou obyvatel větších měst stěhovat se 
za zdravějším prostředím na venkov. Celkově se však počet celého mikroregionu snížil. Hustota 
zalidnění je nízká a dosahuje cca 60% republikového průměru. V řešeném území není žádné město a 
jedinou větší obcí (nad 1000 obyv.) jsou Příšovice. 

Věková struktura je až na výjimky vesměs nepříznivá.  
Podle struktury domovního a bytového fondu lze mikroregion považovat za venkovský s vysokým 

podílem bytů v rodinných domech. Pouze v Příšovicích je větší počet panelových bytových domů.  
O přitažlivosti mikroregionu z hlediska rekreace svědčí velký počet chalup, chat a rekreačních 

domků. 
V mikroregionu je velmi nízká míra nezaměstnanosti, která je dána poměrně rozsáhlou nabídkou 

pracovních příležitostí jak v řešeném území, tak v blízkých městech (Turnov, Hodkovice/M….) i 
vzdálenějším okolí (Liberec, Mladá Boleslav). 

Dostupnost školských zařízení je vyhovující, zdravotní péče je zajišťována v Příšovicích a 
v okolních městech mimo řešené území. V mikroregionu není žádné zařízení sociální péče. 

Je žádoucí podpořit aktivity směřující do této oblasti. 
V řešeném území existuje poměrně velký počet spolků a organizací, intenzita jejich činnosti je 

však různorodá. V mikroregionu je také bohatá nabídka pořádaných kulturních a sportovních akcí i 
nadregionálního významu. 

Téměř ve všech obcích existují minimální sportovní zařízení (hřiště, sokolovna, volejbalový kurt..). 
Pro zvýšení zapojení obyvatelstva do veřejných aktivit bude žádoucí vybudovat odpovídající 

informační systém mikroregionu. 
 

Návrh opatření 

4.1. Zkvalitnění informačních systémů mezi obcemi i vně mikroregionu 

4.2. Technické úpravy, změny a optimalizace kapacit vzdělávacích zařízení v souladu 
s demografickým vývojem  

4.3. Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření 
uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu  

4.4. Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pro mladé 
rodiny  

4.5. Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou, 
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská 
zařízení  
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SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 
Opatření 4.1. 
Zkvalitnění informačních systémů mezi obcemi i vně mikroregionu 

V mikroregionu je nově rozvedena digitální telefonní síť a tudíž je možné propojení obcí pomocí 
Internetu. Podmínkou je vybavení obecních úřadů odpovídající výpočetní technikou. 

V roce 2000 mikroregion již získal z Programu obnovy venkova dotaci na zajištění počítačového 
vybavení pro obce a připojení k Internetu. Malá finační částka byla vyhrazena i na vytvoření 
internetovských stránek a školení uživatelů. 

Dalším postupným krokem by mělo být vytvoření webovské stránky pro každou obec a 
mikroregion jako celek, vytvoření společného mikroregionálního informačního systému (vazba na 
opatření z oblasti ekonomického rozvoje a technické infrastruktury). 

Aktivity naplňující opatření: 

4.1.1 Vybavení všech obcí mikroregionu výpočetní technikou 

4.1.2 Připojení všech obcí na Internet 

4.1.3 Zřízení webovských stránek mikroregionu a jednotlivých obcí na Internetu 

4.1.4 Zavedení jednotného informačního systému mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická a ekonomická úroveň řešení 

* míra zapojení a spolufinancování projektu veřejným a soukromým sektorem 

* komplexnost řešení dané problematiky 

Realizační výstupy opatření: 

* zavedení a rozvoj internetu (počet připojených stanic) 

* počet vzdělávacích programů, školící a rekvalifikační programy 

* zavedení jednotného informačního systému 

* počet obyvatel s možností přístupu na internet (veřejná stanice) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* ekonomické přínosy plynoucí z rychlejší dostupnosti informací 

* zvýšení propagace mikroregionu 

* ekonomické efekty plynoucí ze spolupráce obcí 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, obecní zastupitelstva 

* obyvatelé mikroregionu 

* podnikatelské subjekty 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: firmy zabývající se softwarem a hardwarem, vzdělávací instituce, podnikatelská sféra 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2001 
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Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare . 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŠMT) 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.3.,2.2.,2.3.,3.4. 
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Opatření 4.2. 
Technické úpravy, změny a optimalizace kapacit vzdělávacích zařízení v souladu 
s demografickým vývojem 

Popis opatření: 

Smyslem opatření je zvýšení úrovně vzdělanosti, zejména mladého obyvatelstva mikroregionu, 
optimalizace struktury školských zařízení mikroregionu (spolupráce obcí při rozhodování o tom, které 
ZŠ budou tvořit základní školskou strukturu), zlepšováním technického vybavení vzdělávacích 
zařízení v řešeném území a usnadněním přístupu k informacím tak, aby odpovídal potřebám začátku 
21. století. 

Cíle opatření: 

* optimalizovaná síť školských zařízení s kvalitním personálem 

* zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, zejména dětí a mládeže 

* přizpůsobení se stávajících i budoucích ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu novým 
ekonomickým a technologickým požadavkům, zvýšení jejich motivace a flexibility na trhu práce 

Aktivity naplňující opatření: 

4.2.1 Optimalizace struktury školských zařízení (spolupráce obcí při rozhodování o zařazení škol do 
základní sítě školských zařízení mikroregionu) 

4.2.2 Postupné vybavení ZŠ počítačovou technikou, zavedení internetu pro žáky a veřejnost  

4.2.3 Udržení a zvýšení kvalitního personálu (učitelé) na místních školách, rozšíření nabídky 
mimoškolních aktivit (kluby pro děti,..), spolupráce s gymnázii a dalšími školami v Turnově, 
Liberci,... 

4.2.4 Optimalizace a inovace provozu knihoven jako středisek vzdělanosti na venkově a vzájemná 
spolupráce v širším regionu  se Státní knihovnou v Liberci 

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická a ekonomická úroveň řešení 

* míra zapojení a spolufinancování projektu veřejným a soukromým sektorem 

* míra očekávaného pozitivního vlivu na požadavky trhu práce a na nové ekonomické a technologické 
potřeby 

* vznik nových podnikatelských aktivit 

* počet vytvořených pracovních míst 

Realizační výstupy opatření: 

* optimální počet ZŠ s ohledem na demografickou situaci mikroregionu 

* technické a stavební vybavení ZŠ a MŠ  

* počet vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ 

* školící a rekvalifikační programy 

* zavedení a rozvoj internetu (počet připojených stanic) 

* počet dětí využívajících internet 

* program optimalizace sítě knihoven 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* ekonomické přínosy plynoucí z efektivnějšího využití schopností žáků ZŠ v mikroregionu, budoucích 
absolventů středních a vyšších škol, a vyškolených a rekvalifikovaných pracovníků 

* snížení počtu uchazečů o zaměstnání 
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Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* vzdělávací instituce, učitelé, konzultanti, školitelé, odborní poradci a další subjekty 

* mladí lidé, absolventi škol, nezaměstnaní, lidé předdůchodového a důchodového věku 

* zaměstnanci, podnikatelé 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: MŠMT, školské úřady, vzdělávací instituce, úřady práce, knihovny, komory, Euroregion 
Nisa, NS 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2004  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare, Interreg,.. 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŠMT) 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

3.5., 4.1.,4.5. 
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Opatření 4.3. 

Technické úpravy, změny a optimalizace využití kapacit zařízení sociální péče, vytvoření 
uceleného systému komplexní péče o staré a tělesně postižené občany v mikroregionu  

Popis opatření: 

Úkolem opatření je podstatné zlepšení sociálních podmínek života starších a tělesně postižených 
občanů v mikroregionu, kteří jsou v současnosti odkázáni převážně jen sami na sebe, v lepším 
případě na příbuzné či sousedy. Záměrem je výstavba DPS v Příšovicích sloužícího pro obyvatele 
celého mikroregionu. V současnosti podobné zařízení v mikroregionu není. Výhodou zřízení DPS 
v Příšovicích je i umístění spádového zdravotnického zařízení (zdravotní středisko) v této obci a 
snadná dostupnost Turnova (nemocnice). Obec Vlastibořice též plánuje zřídit DPS přestavbou bývalé 
MŠ ve své obci. 

Cíle opatření: 

* optimální rozvoj současných a vznik nových vhodných sociálních služeb 

* zlepšení sociálních podmínek a životního standardu starších a tělesně postižených občanů 

* zlepšení sociálně společenského klimatu v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

4.3.1 Výstavba mikroregionálního DPS v Příšovicích 

4.3.2 Rekonstrukce MŠ na DPS ve Vlastibořicích 

4.3.3. Zajištění komplexní pečovatelské služby v mikroregionu 

4.3.4 Realizace programu bezbariérových úprav na veřejných objektech 

Kritéria pro výběr projektů: 

* naplnění standardů a kvality sociální péče a efektivity služeb 

* komplexnost a systémový přístup řešení 

* šíře územní působnosti a dostupnost zařízení 

* soulad s legislativou ČR a EU 

* technická a ekonomická proveditelnost 

* míra spolufinancování soukromým sektorem 

Realizační výstupy opatření: 

* modernizace, rozšíření a výstavba zařízení sociální péče 

* rozšíření sociálních služeb 

* vybudování nových bytů v DPS 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické a společenské přínosy v důsledku využití znalostí a zkušeností seniorů a ekonomické 
aktivity tělesně postižených obyvatel mikroregionu 

* úspory vlivem optimalizace nákladů na léčení seniorů a tělesně postižených obyvatel 

* ekonomické přínosy v podmínkách efektivního provozu zařízení sociální péče 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo obcí mikroregionu 

* personál, instituce a subjekty v oblasti sociální péče 

* celá společnost 
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Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce: MPSV, MZd, sociální a zdravotnické instituce 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2006  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MPSV, MZd) 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

4.4. 
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Opatření 4.4. 
Koncepční a komplexní řešení potřeb a lokalizace bydlení v mikroregionu, zejména pro mladé 
rodiny  

Popis opatření: 

Smyslem opatření je zlepšení negativních tendencí ve snižující se ekonomické aktivitě a 
nepříznivém demografickém vývoji obyvatelstva, spočívající ve značné míře v oživení stagnující 
venkovské bytové výstavby. Jde tu především o vytváření dobrých životních podmínek pro mladé 
rodiny s dětmi. 

Cíle opatření: 

* modernizace, rekonstrukce a výstavba bytového fondu 

* příprava a nabídka vhodných ploch pro bytovou výstavbu především RD 

* stabilizace obyvatel ve venkovském prostoru mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

4.4.1 Rekonstrukce, vestavby a nástavby vhodných obecních objektů s cílem vytvoření nových 
(většinou malometrážních bytů) pro mladé rodiny – ve většině obcí mikroregionu 

4.4.2 Podpora individuální bytové výstavby v mikroregionu, zejména v menších obcích  

Kritéria pro výběr projektů: 

* technická, ekonomická a ekologická úroveň projektu 

* komplexnost a systémový přístup řešení 

* naplnění standardů kvality bytové výstavby a rekonstrukcí 

* optimální využití občanské a technické vybavenosti 

* optimální využití veřejných a privátních zdrojů 

* soulad s legislativou ČR a EU 

Realizační výstupy opatření: 

* projekty modernizace, rekonstrukce a výstavby bytového fondu 

* identifikace a příprava ploch pro bytovou výstavbu (dle platné ÚPP a ÚPD jednotlivých obcí) 

* realizace projektů v oblasti bydlení (100 až 150 RD, 10 až 20 nájemních bytů v BD v rámci MR) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

* optimálnější a koncepčnější využití vhodných ploch pro bytovou výstavbu 

* modernizace a nárůst bytové výstavby 

* ekonomické přínosy v důsledku stabilizace obyvatelstva v mikroregionu 

* iniciace podnikatelských aktivit v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo mikroregionu 

* podnikatelská sféra 

* projekční architektonicko urbanistické, stavební, servisní, poradenské a další organizace 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce MMR, podnikatelská sféra  

 



Specifikace opatření  

Rozvojové studie venkovských mikroregionů – MR Jizera                                                                               70 
 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2010  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* zdroje privátních subjektů 

* dotace a programy MMR a dalších ministerstev  

* Fond bydlení 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

1.1.,1.2.,1.3.,2.1.,4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikace opatření  

Rozvojové studie venkovských mikroregionů – MR Jizera                                                                               71 
 

Opatření 4.5. 

Podpora vědomí občanské společnosti, sounáležitosti a zájmu obyvatelstva o spolkovou, 
kulturní, osvětovou a veřejně prospěšnou činnost, péče o kulturní památky a společenská 
zařízení  

Popis opatření: 

Opatření by mělo ve svých dopadech navázat na stávající již poměrně dobře fungující společenský 
a kulturní život řešeného venkovského prostoru, oživit veřejný zájem obyvatel mikroregionu, 
eliminovat negativní vliv sociálně patologických jevů, posílit oslabené vědomí sounáležitosti lidí 
navzájem i vůči prostředí, v němž žijí, a podporovat aktivity vedoucí k naplnění cílů občanské 
společnosti. Smyslem je, v zájmu zdravého patriotismu a rozšíření všeobecných znalostí, zapojení 
pracovníků školství, kulturních organizací, muzeí apod. do veřejných programů pro školní mládež i 
širší veřejnost, ve kterých by tito pracovníci informovali o historii, současnosti, kultuře, přírodě a pod. 
ve vztahu k místu, kde žijí. 

Součástí opatření je i péče o kulturní památky a společenská, osvětová a kulturní zařízení. 

Cíle opatření: 

* posílení sociální stability, soudržnosti a vědomí identity obyvatelstva, omezení sociálně 
patologických jevů 

* rekonstrukce a obnova kulturních památek 

* modernizace a rekonstrukce kulturních, společenských a osvětových zařízení mikroregionu 

* oživení a rozvoj společenské, kulturní a veřejně prospěšné činnosti obyvatelstva 

* vybudování občanské společnosti v rámci evropské integrace  

Aktivity naplňující opatření: 

4.5.1 Oživení veřejného zájmu a aktivity obyvatel prostřednictvím využití informačních sítí, 
periodických tiskovin mikroregionu, publikační a propagační činnosti obcí a mikroregionu 

4.5.2 Technická a finanční podpora kulturních a sportovních akcí, spolků a dalších aktivit neziskového 
sektoru v obcích mikroregionu (SDH, zahrádkáři, myslivci, rybáři aj.) 

4.5.3 Rozšíření vysílání televize RTT z Turnova a dalšího regionálního vysílání (např. TV1 Liberec)  
v rámci mikroregionu. 

4.5.4 Podpora osvětově vzdělávacích programů, především pro mládež (besedy, přednášky, 
exkurze..) 

Kritéria pro výběr projektů: 

* komplexnost a systémový přístup řešení 

* technická a ekonomická proveditelnost 

* míra očekávaného uspokojení potřeb obyvatel a návštěvníků mikroregionu 

* míra spolufinancování soukromým a neziskovým sektorem 

* šíře územní působnosti a dostupnost zařízení 

* míra posílení vědomí soudržnosti a identity občanů a prvků moderní občanské společnosti 

Realizační výstupy opatření. 

* pořádání kulturních, osvětových a veřejně prospěšných akcí, činnost spolků, klubů apod.  

* zajištění informovanosti obyvatel mikroregionu pomocí informačních sítí, periodik aj. 

* realizace 10 vzdělávacích programů 
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Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické přínosy v důsledku společenské, sociální a kulturní stabilizace obyvatelstva v 
mikroregionu 

* iniciace podnikatelských aktivit v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obyvatelstvo mikroregionu 

* kulturní, společenské, osvětové, poradenské a další organizace 

Odpovědní garanti: 

* za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

* spolupráce:  MMR, MK, MŠMT, sociální a kulturní instituce, dobrovolné spolky a organizace 

Geografické pokrytí: 

celé území mikroregionu 

Doba trvání: 

2000 až 2010  

Možné zdroje financování (před vstupem do EU): 

* vlastní finanční zdroje mikroregionu a obcí 

* EU: Phare, Interreg,.. 

* dotace a programy MMR včetně POV a dalších ministerstev (MK, MŠMT) 

* dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

Vazby na jiná opatření:  

3.5.,5.3 
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hlavní strategický cíl 

Udržení a zkvalitnění všech složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, vegetace) při zajištění 
hospodářských činností v mikroregionu, zejména zemědělské i lesnické činnosti, a při zajištění 
udržitelného rozvoje venkova, včetně zvýšení ekologického vědomí obyvatelstva. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Z dostupných podkladů a terénního šetření lze současný stav životního prostředí v mikroregionu 
charakterizovat jako velmi příznivý, avšak místně s velmi málo narušenými složkami. Vliv na tomto 
stavu mají místně nedokončené realizace plynofikace a kanalizace (dopad na místně a sezónně 
znečišťované ovzduší a čistotu vod). K hlavním zdrojům znečišťování ovzduší patří zejména lokální 
zdroje vytápění v některých dosud plošně neplynofikovaných obcích (sezónně při inverzních 
stavech), místně i provozem na frekventovaných komunikacích, k relativně největším 
znečišťovatelům ovzduší patří kotelna na tuhé palivo Moštovny v Lažanech. Obecně lze také 
konstatovat, že obdobný stav je i u znečišťování vody toků a vodních ploch, kde hlavními zdroji jsou 
opět vyúsťující kanalizace v dosud patřičně nezabezpečených obcích. Znečišťování půdy nebylo 
v průzkumech potvrzeno, s výjimkou vlivu místně se vyskytujících erozních jevů způsobovaných jak 
danými přírodními podmínkami (velikost srážek, nasycenost půdy, sklonitost, velikost přilehlého 
sezónního povodí, dráhy soustředěného odtoku …), hlavně však technologická nekázeň 
zemědělských hospodářů.  

K negativním aspektům životního prostředí patří i povodňové jevy v okolí Jizery, jejichž komplexní 
eliminace je mimo možnosti přilehlých obcí. 

Ke starým a přetrvávajícím ekologickým zátěžím patří na území každé obce živelné skládky 
odpadků, které jsou každoročně evidovány a kapacitou obcí odstraňovány.  

Radonové riziko je v mikroregionu v průměru nepatrné. 

Území mikroregionu disponuje velmi malou lesnatostí, která nedosahuje průměru okresu i ČR, 
souhrnný koeficient ekologické stability je zde poměrně nízký a řadí celé území MR do typu krajiny 
výrazně kulturní (způsobeno převahou orné půdy na úkor pozemků relativně ekologicky stabilních – 
lesů, TTP, vodních ploch ...). 

Území mikroregionu není z hlediska ochrany přírody zatíženo výskytem zvláště chráněných 
území, vyskytují se zde “pouze” významné krajinné prvky “ze zákona” (obecně lesní pozemky, vodní 
plochy, nivy, …), i ojediněle tyto prvky orgány ochrany přírody zaregistrované, spolu s vyšší ochranou 
prvků nelesní zeleně. Tyto prvky nelesní zeleně s vyhlášenou vyšší ochranou, zvláště registrované 
VKP, vykazují místně i značnou zanedbanost – pro větší informovanost veřejnosti by bylo vhodné 
registrované VKP charakteru dřevinných solitér označit v terénu (po příkladu památných stromů …).  

Naopak je nezbytně nutné zvýšit informovanost a úroveň ekologického myšlení u obyvatelstva 
vzhledem k svému nejbližšímu okolí – přetrvávajícím důsledkem zanedbávání této základní 
informovanosti jsou vznikající živelné skládky odpadků a nakládání s odpadky obecně. Vzniku těchto 
negativních jevů nebrání ani současná zveřejňovaná sankční opatření, ani snahy obcí o řešení 
problematiky umožněním snadné recyklace odpadků, umísťováním kontejnerů apod. 

Z hlediska územního systému ekologické stability je území MR dostatečně zabezpečeno 
soustavou prvků (biocentr a biokoridory), z nichž k nejvýznamnějším patří nadregionální biokoridor 
Jizera a regionální biokoridor Mohelka spolu se stejnojmenným biocentrem shodného významu. Celé 
území je zabezpečeno soustavou množství prvků místního významu, tj. biokoridory a biocentry, 
z nichž se u značného množství jedná o prvky nefunkční, navrhované k založení, či k dotvoření (na 
zemědělských pozemcích). Realizace prvků ÚSES je mimo pravomoci Obcí (příslušné dokumentace 
– viz archív referátu životního prostředí OkÚ Liberec). 

 
 

Navrhovaná opatření 
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5.1 Stabilizace ekosystémů 

5.2 Péče o prvky nelesní zeleně s vyšší ochranou 

5.3 Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

Opatření 5.1 

Stabilizace ekosystémů 

Popis opatření: 

Současný stav složek ekosystému je na území MR velmi diferencovaný: 

- z hlediska územního systému ekologické stability je systém “zabezpečen” pouze v archívu 
orgánů ochrany přírody v předprojektové a projektové přípravě, pro nápravu stavu, hlavně 
však pro potřeby zlepšování a zatraktivňování krajiny je nutné systém realizovat, přednostně 
pak řešit prvky navržené k založení, zejména lokalizované na orné půdě (cesta a příležitost 
k rozčleňování nadměrných honů orné půdy formou ploch a linií vyšší zeleně, zakládání 
remízů, apod.), 

- z hlediska ochrany ZPF před erozními a místně povodňovými jevy není k dispozici 
prokazatelný průzkumový materiál řešící problematiku, ani opatření nejsou projektově 
zabezpečena, takže místně stále k těmto jevům dochází v období současných i stále více 
očekávaných extrémních srážek. 

Cíle opatření: 

* zatraktivnění krajiny cestou realizací prvků ÚSES, průzkumy 

* eliminace negativních jevů 

Aktivity naplňující opatření: 

5.1.1 Projektování a realizace prvků ÚSES, přednostně v částech mikroregionu s výskytem 
nadměrných honů orné půdy realizací navrhovaných prvků (biocenter, biokoridorů) – 
v částech území obcí Příšovice, Svijanský Újezd, Pěnčín 

5.1.2 Projektování a realizace protierozních a protipovodňových opatření na ZPF - zejména v místech 
opakovaného výskytu těchto jevů na území obcí Vlastibořice, Svijanský Újezd a Příšovice 

Kritéria pro výběr projektů:   

* zaměření projektů na přípravu a realizaci prvků ÚSES 

* priorita území s výskytem prvků navrhovaných na zemědělské půdě, po realizaci rozčleňující 
nadměrné hony orné půdy 

Realizační výstupy opatření:   

* projekty ÚSES 

* realizace ÚSES 

* realizace protierozních opatření na ZPF 

* objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické přínosy v důsledku snížení ztrát způsobených povodněmi 

* vyšší návštěvnost mikroregionu zlepšením vzhledu krajiny   

* zvýšení atraktivity obcí a životního prostředí mikroregionu a krajiny 

 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* příjemci cestou OkÚ,  pověřené a vybrané firmy , obce 
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Garant a spolupráce:  

* územní pracoviště MZe, MŽP, MMR, obce 

Geografické pokrytí:  

postupně celé území mikroregionu, s předností realizace této projektové přípravy v územích 
s výskytem nadměrných honů orné půdy, tj. v částech obcí Příšovice, Pěnčín a Svijanský Újezd 

Doba trvání:  

2001–2006 (průběžně) 

Možné zdroje financování: 

- rozpočet obcí 

- rozpočet OkÚ, kraje 

- Phare, Sapard 

- strukturální fondy EU 1312 – Obnova ekosystému krajiny a Podpora ochrany a tvorby krajiny 

* očekávané náklady na realizaci: cca 1 mil. Kč/1 ha úprav 

Vazby na jiná opatření:  

6.1, 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření 5.2 

Péče o prvky nelesní zeleně s vyšší ochranou 
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Popis opatření: 

Péče o prvky nelesní zeleně je v případě vyhlášených památných stromů, jejich skupin a 
stromořadí dostatečná a je zajišťovaná i financovaná příslušnými orgány ochrany přírody. V území 
jsou však registrovány i významné krajinné prvky dle § 6 zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny – kromě ostatních (louky, nivy, mokřady ) se většinou jedná i o významné solitéry či jejich 
skupiny, které nejsou v terénu označeny, existence tohoto stupně vyšší ochrany tak zůstává širší 
veřejnosti utajena, rovněž se zde vyskytují dominantní solitéry či jejich skupiny, které by bylo vhodné 
do této vyšší ochrany zaregistrovat. Místně stále přetrvávajícím trendem je značná zanedbanost 
těchto prvků,  častým jevem jsou zásahy myslivců, kteří na těchto krajinných dominantách pomocí 
ocelových hřebů instalují své posedy a v místě výhledu a výstřelu deformují koruny stromů a tím i celý 
jejich habitus. Opatření vymezenými aktivitami sleduje snahu o vyšší informovanost veřejnosti o 
existenci prvků i o tomto stupni vyšší ochrany, a zamezení “organizovaně povoleného” vandalství. 

cíle opatření: 

* zvýšení informovanosti veřejnosti i o dalších skutečnostech  

* zkvalitnění a praktická ochrana prvků další chráněné nelesní zeleně   

Aktivity naplňující opatření: 

5.2.1  Označení prvků nelesní zeleně VKP registrovaných dle § 6, zákona č. 114/92 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny v terénu, včetně zařazení sem dalších hodnotných a krajinotvorných struktur 
nelesní zeleně  – na celém území mikroregionu 

5.2.2  Pravidelná kontrola zdravotního stavu a důsledná péče o tyto prvky nelesní zeleně, včetně 
sanací poškození 

Kritéria pro výběr projektů:   

* kvalita projektu a vyčerpávající zhodnocení území 

Realizační výstupy opatření:   

* průzkumy, projekty 

* objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci 

* realizace opatření 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* vyšší návštěvnost mikroregionu zlepšením vzhledu krajiny   

* ekonomické efekty plynoucí z realizace opatření 

* zvýšení atraktivity obcí a životního prostředí mikroregionu a krajiny 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* příjemci cestou OkÚ,  pověřené a vybrané firmy, obyvatelstvo MR  

Garant a spolupráce:  

* MŽP, OkÚ, obce 

Geografické pokrytí:  

celé území mikroregionu 

Doba trvání:  

2001 – 2006 (průběžně kontrola) 

 

 

Možné zdroje financování: 

- rozpočet obcí 

- rozpočet OkÚ, kraje 
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- strukturální fondy EU 1312 – Obnova ekosystému krajiny a Podpora ochrany a tvorby krajiny 

- strukturální fondy EU 23 - Zvyšování úrovně ekologického vědomí obyvatel 

- strukturální fondy EU 1306 - Obnova obrazu vesnic a jejich organického sepětí s krajinou (včetně 
komplexních úprav veřejných prostranství a veřejné zeleně), Obnova a renovace původních 
venkovských kulturních nemovitých památek a památníků 

- strukturální fondy EU 1312 - Rozvoj programů a dotačních titulů pro investice do péče o krajinu a její 
revitalizaci 

* očekávané náklady na realizaci: tč. nestanoveny 

Vazby na jiná opatření:  

5.3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatření 5.3 

Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel mikroregionu 

Popis opatření: 
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“Ekologické” chování trvalých, většinou však přechodných obyvatel (rekreantů, chalupářů) dává ve 
většině obcí, v jejich okrajích, na polních cestách, v úvozech, i na lesní půdě, často ve směru jejich 
návratu do vzdálené metropole, pravidelně vznikat živelným skládkám odpadků, i přes četná 
upozornění o sankcích a možnosti umístění kontejnerů u jejich objektů. Rovněž úroveň recyklace 
domovního a komunálního odpadu je místně na velmi nízké úrovni, většinou je odpad odvážen 
v netříděné podobě na skládky či do spalovny. Opatření sleduje snahu o zvýšení environmentálního 
vědomí obyvatelstva (trvalého i přechodného) formou navrhované aktivity. 

Cíle opatření: 

* omezení vznikání černých skládek odpadků 

* smysluplné a efektivní nakládání s odpadem 

Aktivity naplňující opatření: 

5.3.1 Zvýšení informovanosti obyvatelstva formou přednášek a besed na obecních úřadech i školách, 
za účasti ekologických aktivistů, firem a pověřených orgánů ochrany přírody, včetně veřejných 
avíz, včetně iniciace a pomoci vzniku ekologickým sdružením na školách zabývajících se 
tříděním odpadů, likvidací PET lahví apod. – celé území mikroregionu, s důrazem na obce a 
jejich části s vyšším podílem rekreace 

Kritéria pro výběr projektů:   

* kvalita a velikost pokrytí  

Realizační výstupy opatření:   

* pořádané osvětové akce 

* celkové zvýšení environmentálního vědomí obyvatel mikroregionu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické efekty plynoucí z realizace opatření 

* snížení nákladů na nakládání s odpadem a likvidaci černých skládek 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

* obce, neziskové organizace, školy, široká veřejnost 

Garant a spolupráce:  

* MŽP, OkÚ, obce 

Geografické pokrytí:  

obce celého území mikroregionu 

Doba trvání:  
2001 – 2006 (průběžně) 

Možné zdroje financování: 

- rozpočet obcí, rozpočet OkÚ, kraje, EU - Phare 
- strukturální fondy EU 23 - Zvyšování úrovně ekologického vědomí obyvatel, Podpora vzdělávacích 

programů a rozvoj středisek ekologické výchovy 
- strukturální fondy EU 411 - Podpora projektů zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti 

životního prostředí 
- strukturální fondy EU 172 - Podpora tradiční venkovské spolkové činnosti, vzniku nových tradic a 

občanských aktivit 
- strukturální fondy EU 411 - Rozvoj vícestupňového informačního systému o životním prostředí 
* očekávané náklady na realizaci: tč. nestanoveny 

Vazby na jiná opatření: 

4.5.  

6. ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA 

Hlavní strategický cíl 
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Optimalizace a obnova zemědělské činnosti při zachování a rozvíjení ostatních funkcí krajiny, 
poskytnutí zaměstnanosti v zemědělství a přidružených oborech, zkvalitnění venkovského způsobu 
života. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Krajinotvorná činnost doznala v posledním období od počátků transformace oborů značných 
změn, které se výrazně projevují na současném stavu pozemků, i celé této historicky kulturní části 
krajiny. Značná část území MR patří díky jednotlivým složkám půdního fondu k důležitému 
zemědělskému potencionálu ČR.  

Pro krajinotvorbu má velký vliv velikost pozemků orné půdy, pestrost střídání jednotlivých druhů 
pozemků, i způsob a intenzita využívání pozemků ZPF – zde lze konstatovat, že zdejší krajina je 
v severní části území velmi pestrá, a že podíl fádních jednodruhových zemědělských pozemků je více 
zřetelný v jižní části území mikroregionu. Intenzita i způsob využívání ZPF jsou zde značně rozdílné – 
v posledních letech došlo k výraznému významovému posunu u orné půdy ve prospěch travních 
porostů (kdy značná část evidovaných luk a pastvin je zanedbávána z důvodu snadnějšího získávání 
píce ze zatravněné orné půdy – vliv na tomto stavu má i nedávná nedůsledná dotační politika státu). 
Podíl nevyužívané zemědělské půdy je zde oproti jiným částem okresu a kraje poměrně nízký (viz 
tabulka v analytické části), s výjimkou ploch TTP na území obce Vlastibořice, které jsou chvályhodně 
využívány zdejším hospodářem spíše extenzivně s neproduktivním efektem. V území MR plošně 
naprosto převažují sdružení zemědělští hospodáři, podíl středních a drobných zemědělců je spíše 
okrajový. 

V některých obcích mikroregionu (Vlastibořice, Kobyly …) se nacházejí opuštěné objekty 
zemědělské výroby v různém stupni devastace – tyto objekty mohou být po vyjasnění 
majetkoprávních vztahů i určitou rezervou pro rozvoj místního podnikání. 

Existence zdejších zemědělských pozemků i jejich značná zainvestovanost melioračními 
opatřeními dává při cílené podpoře předpoklady ke kvalitnějšímu využívání tohoto bohatství. 

Problematikou, kterou bude nutno řešit, je dodržování technologických postupů při vyvážení a 
skladování hnoje a kejdy. 

Navrhovaná opatření 

6.1 Projektová a programová příprava zaměřená na změny využívání složek půdního fondu, 
průzkumy 

6.2 Využívání zemědělské půdy a složek půdního fondu, obnova a údržba krajiny, hospodaření dle 
místních podmínek 

6.3 Zvyšování konkurenceschopnosti místních hospodařících subjektů, výkonnosti a pestrosti 
produkce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 
Opatření 6.1 

Projektová a programová příprava zaměřená na změny využívání složek půdního fondu, 
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průzkumy 

Popis opatření: 

Z důvodu existence místně zemědělsky nevyužívaných a zanedbaných území se jeví nutnost 
komplexního řešení a eliminace stavu cestou projektové a programové přípravy. Na území MR není 
tč. zpracován jediný projekt komplexních pozemkových úprav (kromě některých katastrálních obcí se 
zpracovanými jednoduchými pozemkovými úpravami), pouze na části území jsou zpracovány 
aktuální územní plány obcí, některé obce mají vzhledem ke změněným podmínkám a překotnému 
vývoji posledních let ÚPO (ÚPNSÚ) již poněkud zastaralé. Tyto oba regulativy dopomohou obcím 
plánovat a realizovat další rozvoj, včetně možností finančního zajištění. Proces územního plánování 
je dle platné legislativy poněkud ztížen z důvodu přesunu jeho financování na obce, přípravu 
pozemkových úprav finančně dosud zajišťují Pozemkové úřady OkÚ, které z různých důvodů 
neprojevují dostatečnou ochotu na realizaci. 

Cíle opatření: 

* vytvoření podmínek pro uspořádání majetkoprávních vztahů a umožnění využívání dosud 
zanedbaných zemědělských pozemků 

* vytvoření základních podmínek pro rozvoj obcí i využívání krajiny 

Aktivity naplňující opatření: 

6.1.1 Projektování komplexních pozemkových úprav – na území celého mikroregionu (Komplexní 
pozemkové úpravy přednostně v územích obcí s převažující zemědělskou půdou a 
nadměrnými hony orné půdy – Příšovice, Pěnčín, Svijanský Újezd) 

6.1.2 Územní plánování, komplexně řešící využívání všech složek půdního fondu, hospodaření 
v krajině i realizace podporující obnovu zdravého života venkova – na území obcí s ÚPD 
staršího data 

Kritéria pro výběr projektů:   

* dosud nezpracovaná území pozemkovými úpravami s prioritou území s převahou zemědělské 
půdy, s případnou návazností na dokončené pozemkové úpravy v sousedících k.ú. 

* zaměření projektů na budování a rekonstrukci přístupových cest k pozemkům a rozčlenění 
nadměrných honů orné půdy 

* priorita projektů pro území s nezpracovanými či zastaralými ÚPD 

Realizační výstupy opatření:   

* projekty pozemkových úprav (jednoduchých, komplexních) 

* územní plány měst a obcí 

* objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické efekty plynoucí z realizace opatření  

Cílové skupiny:  

* v projektování pozemkových úprav Okresní pozemkové úřady 

* v přípravě ÚPD dle současného způsobu financování města a obce 

* pověřené a vybrané firmy 

Garant a spolupráce:  

* MMR, OkÚ, obce 

 

Geografické pokrytí:  

postupně celé území mikroregionu 

Doba trvání:  
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2001 – 2006 (průběžně) až 2010 

Možné zdroje financování: 

- rozpočet obcí 
- rozpočet OkÚ, kraje 
- EU: Sapard 
- strukturální fondy EU 126 - Zalesňování pro zemědělství nevhodných pozemků 
- strukturální fondy EU 411 - Podpora projektů uplatňování trvale udržitelného rozvoje 
- strukturální fondy EU 1306 - Obnova obrazu vesnic a jejich organického sepětí s krajinou (včetně 

komplexních úprav veřejných prostranství a veřejné zeleně), Obnova a rozvoj venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti vč. přestavby a rekonstrukce neobydlených budov 

- strukturální fondy EU 1309 - Rozvoj infrastruktury venkovských oblastí (rekonstrukce místních 
komunikací, výstavba místních cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného 
osvětlení) 

- strukturální fondy EU 1312 – Realizace regionálních ÚSES a pozemkových úprav, Obnova 
ekosystému krajiny, Podpora ochrany a tvorby krajiny, Péče o neudržovanou zemědělskou půdu a 
zajištění mimoprodukční funkce půdy (úhorování, řízené lado) 

* očekávané náklady na realizaci:  
příprava ÚPD: viz údaje OkÚ, obcí 
projektování pozemkových úprav: 
- za dotační podpory programu Sapard 
- Minimální/maximální náklady na realizaci jednoho projektu - 300 tis. Kč (cca 8,3 tis. EUR) až 50 

mil. Kč (cca 1,39 mil. EUR) 
-  Maximální výše příspěvku - 50 mil. Kč (cca 1,39 mil. EUR) 
 
očekávané náklady na realizaci Projektu komplexních pozemkových úprav:  
- cca 3250 Kč/1 ha zpracovávaného území (bez nákladů na geodetické práce) 

Vazby na jiná opatření:  

5.1, 5.2, 6.2, 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření 6.2 

Využívání zemědělské půdy a složek půdního fondu, obnova a údržba krajiny, hospodaření 
dle místních podmínek 
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Popis opatření: 

Opatření je zaměřeno k odstranění negativních jevů v oboru a územních nežádoucích disparit – je 
cíleno na místně nevyužívané zemědělské pozemky (orné půdy i TTP), výskyt “méně hodnotných” 
pozemků ZPF, přetrvávající úzké spektrum rostlinné výroby, značné výměry zainvestovaných 
pozemků ZPF melioračními opatřeními, místně destruovanou živočišnou výrobu opět 
s přetrvávajícím úzkým druhovým spektrem a s dopadem na stav TTP i zatravněné orné půdy, na 
opuštěné objekty původní zemědělské výroby v různém stupni devastace, na místně narušený 
agrodesign krajiny…. 

Cíle opatření: 

* vytvoření základních podmínek pro krajinotvorbu a její zatraktivnění  

* vytvoření podmínek pro pestré způsoby využívání složek půdního fondu 

* vytvoření nových pracovních příležitostí 

* zvýšení zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

6.2.1 Zavádění tradičních i netradičních odvětví rostlinné výroby podle místních podmínek, 
využívající i “méně hodnotné” zemědělské pozemky nižších bonit a tříd ochrany (ovocnářství, 
zelinářství, osivářství, školkařství, …), včetně možností využívání ZPF pro nezemědělské 
potřeby (pěstování energetických plodin a dřevin, zalesnění, …), podpora ekologicky 
orientovanému zemědělství, včetně průzkumu zainvestovaných zemědělských pozemků 
(zvláště funkčnost melioračních opatření  drenážním odvodněním), využívání možností pro 
agroturistiku - celé území mikroregionu, zejména obce s významnějším výskytem 
nevyužívaných pozemků ZPF – Čtveřín, Příšovice, Radimovice, Svijanský Újezd, Žďárek, 
Vlastibořice … 

6.2.2 Podpora využívání zemědělských pozemků TTP i zatravněné orné půdy obnovou a rozšířením 
živočišné výroby zvýhodňováním chovatelů hospodářských zvířat, i netradičních druhů - celé 
území mikroregionu, zejména obce se zrušenými provozy živočišné výroby a převahou 
pozemků TTP – Vlastibořice, Čtveřín, Kobyly, Radimovice, Soběslavice … 

6.2.3 Podpora obnovy hospodaření v opuštěných objektech zemědělské výroby i nezemědělským 
využíváním – obce s výskytem těchto objektů (Kobyly, Vlastibořice …) – návaznost na aktivitu 
2.3.1 

6.2.4 Obnova agrodesignu krajiny naplňováním a realizací projektové a programové přípravy, 
zvyšováním retenční schopnosti půd, zakládáním ploch a linií veřejné a nelesní zeleně i cestou 
realizací územních systémů ekologické stability (viz. 5.1), rozčleňováním nadměrných honů 
orné půdy polními cestami s doprovodnou zelení, zvyšování tak i druhové pestrosti rostlin i 
živočichů – celé území mikroregionu, zejména obce s výskytem nadměrných honů orné půdy 
(zejména Příšovice, Pěnčín a Svijanský Újezd …) 

Kritéria pro výběr projektů:   

* pro realizaci aktivity 6.2.1: 
- podíl a rozloha nevyužívaných a “méně hodnotných” zemědělských pozemků vhodných pro jiné i 

nezemědělské využití, stáří investičního prostředku drenážního odvodnění vyšší 30 let – projekty 
vyhodnocující a řešící nápravu stavu komplexně 

- projekty musí plnit základní požadavky na ŽP a hygienu 
- prokazatelnost životaschopnosti projektů po ukončení investice 
- projekty zabezpečující produkci se zajištěným odbytem 
- skladovací kapacity ve vlastnictví prvovýrobce nebo jejich sdružení 

 
 
 

* pro realizaci aktivity 6.2.2: 
 - projekty komplexně řešící stav, dle podílu a výměry nevyužívaných pozemků TTP 
- projekty musí plnit základní požadavky na ŽP a hygienu 
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- prokazatelnost životaschopnosti projektů po ukončení investice 
- projekty zabezpečující produkci se zajištěným odbytem 
- skladovací kapacity ve vlastnictví prvovýrobce nebo jejich sdružení 

* pro realizaci aktivity 6.2.3: 

- pasport opuštěných a devastovaných objektů, programy pro jejich využití 
- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- počet obnovených/nově využitých hospodářských budov pro podnikání 

* pro realizaci aktivity 6.2.4: 

- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- výměra a počet prvků nelesní zeleně 
- výměra a počet realizovaných navrhovaných prvků ÚSES 

Realizační výstupy opatření:   

* pro realizaci aktivity 6.2.1: 

- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- plochy se změněnou či obnovenou zemědělskou výrobou 
- využívané plochy “méně hodnotných” pozemků  
- počet subjektů ekologicky orientovaného zemědělství 
- průzkumy funkčnosti zainvestovaných pozemků  

* pro realizaci aktivity 6.2.2: 

- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- výměra využívaných pozemků TTP, diferencovaná dle způsobu zužitkování biomasy 
- počet subjektů podnikající v živočišné výrobě 

* pro realizaci aktivity 6.2.3: 

- pasport opuštěných a devastovaných objektů, programy pro jejich využití 
- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- počet obnovených/nově využitých hospodářských budov pro podnikání 

* pro realizaci aktivity 6.2.4: 

- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- výměra a počet prvků nelesní zeleně 
- výměra a počet realizovaných navrhovaných prvků ÚSES 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické efekty při vzniku nových podnikatelských aktivit  

* posílení finačních zdrojů a možností obcí a mikroregionu 

* zvýšení stability venkovského osídlení 

* zvýšení příjmů obyvatelstva 

* zvýšení atraktivity životního prostředí a krajiny 

* celkové zvýšení životní úrovně obyvatelstva mikroregionu 

* příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti zejména životní prostředí, lidské zdroje 

 

Cílové skupiny:  

* pro realizaci aktivity 6.2.1, 6.2.2: 
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- obce, okresní úřad, SMS, MSP, územní pracoviště Mze, pověřené a vybrané firmy, organizace a 
agentury – příjemcem je podnikatel v zemědělské prvovýrobě splňující další požadavky 

* pro realizaci aktivity 6.2.3: 

- vlastníci objektů – MSP, příjemcem je podnikatel v zemědělské prvovýrobě splňující další 
požadavky 

* pro realizaci aktivity 6.2.4: 

- obce, OkÚ, MSP, vybrané firmy a agentury 

Garant a spolupráce:  

* obce, územní pracoviště Mze, MŽP a MMR, Okresní agrární komory, kraj, OkÚ, pracoviště SMS, PF 
ČR,  vybrané projektové, realizační firmy a agentury, SAPARD agentura Praha 

Geografické pokrytí: - viz specifikace aktivit 

Doba trvání:  

2001 – 2006 (průběžně) až 2010 

Možné zdroje financování: 

obecní rozpočty, státní podpůrné programy, regionální programy podpory, Program Phare, Sapard, 
rozpočet SMS, soukromé (prostředky vlastníka a potencionálního zájemce o nevyužívaný objekt),  

* strukturální fondy EU:  
- strukturální fondy EU 111 – rozvoj podpůrných programů a dotačních titulů pro investice do 

zemědělského majetku 
- strukturální fondy EU 1312 – rozvoj programů a dotačních titulů pro investice do péče o krajinu a její 

revitalizaci, oblast intervence SF EU 1312 
- strukturální fondy EU 1312 – péče o neudržovanou zemědělskou půdu a zajištění mimoprodukční 

funkce půdy  
- strukturální fondy EU 1307 – obnova tradičních odvětví rostlinné výroby podle místních podmínek 

(vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství, bramborářství, lnářství, semenářství, osivářství, 
školkařství) 

 - strukturální fondy EU 1307 – obnova tradičních odvětví živočišně výroby podle místních podmínek 
(ovce, kozy, masný skot, chov ryb apod.)  

- strukturální fondy EU 1312– realizace regionálních ÚSES a pozemkových úprav 
- strukturální fondy EU 1306 – obnova obrazu vesnic a jejich organického sepětí s krajinou (včetně 

komplexních úprav veřejných prostranství a veřejné zeleně) 

* očekávané náklady na realizaci: 
Minimální/maximální náklady na realizaci jednoho projektu (Program SAPARD) - 300 tis. Kč (cca 
8,333 tis. EUR) až 50 mil. Kč (cca 1,388888 mil. EUR) 
 
Maximální výše příspěvku (Program SAPARD) - 50 mil. Kč (cca 1,388888 mil. EUR) 

Vazby na jiná opatření:  

6.3 
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Zvyšování konkurenceschopnosti místních hospodařících subjektů, výkonnosti a pestrosti 
místní produkce 

Popis opatření: 

V území MR naprosto převažuje zemědělské hospodaření velkovýrobními způsoby s poměrně 
velmi úzkým spektrem produkce, což se projevuje i ve struktuře a velikosti hospodařících subjektů, 
kde dominantní podíl mají hlavně velká družstva, sdružení a různé akciové společnosti, které vznikly 
transformací z původních JZD a Státních statků. Zastoupení soukromého drobného sektoru je více 
než okrajové. Opatření sleduje umožnění vzniku drobného zemědělského podnikání v širším spektru 
produkce i s možností její realizace. 

Vzhledem k přírodním podmínkám území a místně podstatné  lesnatosti, současně omezeným 
možnostem zužitkovávání některých materiálů (tč. listnaté dříví), snížené poptávce po méně 
hmotnatých výřezech, která se již začíná projevovat v určité místní zanedbanosti předmýtných 
porostů, chce opatření omezit tyto negativní jevy navrhovanými aktivitami, zvláště zpracovávání 
méně hmotnatých a odpadových materiálů – příznivé podmínky pro rozvoj těchto aktivit jsou v území 
však omezené vzhledem k množství dřevozpracujících provozů, na které lze realizaci aktivity 
navázat, i určité roztroušenosti zdejších lesů. 

Cíle opatření: 

* vytvoření základních podmínek pro vznik drobného soukromého zemědělského podnikání 

* vytvoření podmínek pro vyšší pestrost produkce, zpracování a odbyt 

* vytvoření nových pracovních příležitostí a zvýšení zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

* vytvoření podmínek pro realizaci dosud opomíjeného materiálu z lesnické činnosti, zlepšení stavu 
lesních porostů 

Aktivity naplňující opatření: 

6.3.1 Podpora zakládání a fungování drobných podniků, rodinných farem a ekofarem, i jednotlivých 
zemědělsky hospodařících rolníků, zvláště provozů šetrných k přírodě, zpracovávající vedlejší 
produkty a odpady a hospodařící s investičně nenáročnými technologiemi, zavádějících i 
netradiční formy a druhy (chovy zvěře ve specializovaných oborách s orientací na výrobu masa, 
včetně včelařství a výrob místních specialit, …), s předností místním a začínajícím subjektům, 
podpora ucelených řetězců a návazností: výroba – zpracování – skladování – prodej (včetně 
vytváření poradních center pro tento proces, osvětu a vzdělávání a rekvalifikací) dle standardů 
EU s důrazem na ekologickou nezávadnost - celé území mikroregionu, s možností zavedení 
oborních chovů zvěře (jelení, dančí, pštros, s orientací na maso a další produkty) na extenzívně 
využívaných pozemcích TTP ve Vlastibořicích … 

6.3.2 Racionální využívání dřevní hmoty štěpkováním a zužitkováváním odpadu a biomasy, zvláště 
zajištění zpracování a odbytu méně hmotnatého materiálu z výchovných těžeb a materiálu 
sezónně nezužitkovatelného - zejména využitím místní pily v Soběslavicích 

Kritéria pro výběr projektů:   

* pro realizaci aktivity 6.3.1: 
- na podkladu aktuálních statistických údajů o struktuře hospodařících subjektů diferencované dle 

skutečně prováděné zemědělské činnosti, a výběru nefunkčních či zaostávajících návazností 
s nedostatečným a neoperativním obratem, průzkumech tržních vztahů, spektra současné i 
očekávané produkce:  

- projekty řešící problematiku komplexně, zvláště projekty poskytující místní zaměstnanost, udržující 
či navyšující pracovní místa,  

- projekty zabezpečující nárůst podílu výrobků vyšší jakosti, s dobrovolnou certifikací a atesty kvality, 
s členstvím v odbytových organizacích či sdružení výrobců 

 
 
 
 

* pro realizaci aktivity 6.3.2: 
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- po průzkumech soustředěných oblastí s významným podílem lesnické a příbuzné zpracovatelské 
činnosti: 

- projekty řešící ”bezezbytkové” zpracování jakékoliv dřevní hmoty s vlivem na stav místních lesních 
porostů, a poskytující místní zaměstnanost 

- projekty musí plnit základní požadavky na ŽP a hygienu 
- prokazatelnost životaschopnosti projektů po ukončení investice 
- projekty zabezpečující produkci se zajištěným odbytem 
- skladovací kapacity ve vlastnictví prvovýrobce nebo jejich sdružení 

Realizační výstupy opatření:   

* pro realizaci aktivity 6.3.1: 
- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nově vznikajících subjektů, počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- počet nově vznikajících subjektů hospodařících netradičními způsoby a ekologicky orientovanými 

technologiemi a dle standardů EU 
- propojení řetězců výroba – zpracování – skladování – prodej  
- zajištěné smluvní vztahy a přísliby 
- počet programů, projektů a průzkumů mapujících místní možnosti pro fungování subjektů 
- počet nových/rozšíření malých/středních podniků 
- počet nových odbytových zařízení 
- počet nových činností místních zemědělských rodin 

* pro realizaci aktivity 6.3.2: 
- počet organizací a programů, které obdržely finanční podporu a jejichž projekt byl schválen 
- počet nových subjektů, které obdržely finanční podporu 
- počet subjektů využívajících dřevní odpad a nezužitkovatelné materiály 
- počet nových/rozšíření malých/středních podniků 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

* ekonomické efekty při vzniku nových podnikatelských aktivit  

* posílení finačních zdrojů a možností obcí a mikroregionu 

* zvýšení stability venkovského osídlení 

* zvýšení příjmů obyvatelstva 

* dosažení vyššího a efektivního využívání dosud zanedbávaných složek zemědělského půdního 
fondu a opuštěných objektů zemědělské výroby 

* zvýšení odolnosti a stavu lesů cestou zajištění zpracování a odbytu méně hmotnatého a sezónně 
nezužitkovatelného materiálu  

Cílové skupiny:  

* pro realizaci aktivity 6.3.1: 
- zájemci, hospodařící i začínající MSP v zemědělství, dodavatelé a odběratelé, zemědělští 

hospodáři - konečným příjemcem finanční podpory bude podnikatelský subjekt (fyzická nebo 
právnická osoba) se sídlem a provozovnou ve venkovské oblasti, příjemcem podpory jsou fyzické i 
právnické osoby 

* pro realizaci aktivity 6.3.2: 
- MSP hospodařící a zpracovávající dřevní hmotu, příjemcem je podnikatel v dřevozpracující výrobě 

splňující další požadavky 

Garant a spolupráce:  

* obce, kraj, OkÚ, ČSÚ, MZe, MMR, Agrární komory, Obchodní komory, LČR s.p., vybrané a 
pověřené firmy a agentury, zpracovatelský průmysl, SAPARD agentura Praha 

Geografické pokrytí: - viz specifikace aktivit 

Doba trvání:  
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2001 – 2006 (průběžně) 

Možné zdroje financování:  

obecní rozpočty 

státní podpůrné programy, regionální programy podpory, 

EU - program Phare, Sapard  

privátní zdroje 

* strukturální fondy EU:  
- strukturální fondy EU 121 - podpora … a dřevozpracující výroby 
- strukturální fondy EU 161 – rozvoj programů pro investice do hmotného kapitálu malých podniků a 

živnostníků ve venkovské prostoru 
- strukturální fondy EU 114 – rozvoj podpůrných programů a dotačních titulů pro zvýšení efektivnosti, 

zlepšení struktury a podporu odbytu zemědělských výrobků … 
- strukturální fondy EU 111 – rozvoj podpůrných programů a dotačních titulů pro investice do 

zemědělského majetku 
- strukturální fondy EU 1314 – rozvoj finančních služeb pro malé podnikatele, živnostníky a 

zemědělce 
- strukturální fondy EU 1307 – obnova a rozvoj zpracovatelství místní zemědělské produkce 

* očekávané náklady na realizaci:  
- Minimální/maximální náklady na realizaci jednoho projektu (Program SAPARD) - 300 tis. Kč (cca 

8,333 tis. EUR) až 50 mil. Kč (cca 1,388888 mil. EUR) 
- Maximální výše příspěvku (Program SAPARD) - 50 mil. Kč (cca 1,388888 mil. EUR) 

Vazby na jiná opatření:  

6.1, 6.2 
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9. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

Strategické cíle představují směrný ukazatel pro rozvoj a informaci o stavu, kterého by mělo být 
dosaženo v časovém horizontu cca 10 let pomocí stanovených opatření a aktivit. 

V další fázi by měly být konkretizovány rozvojové aktivity. Jejich specifikace by měla obsahovat 
mimo všeobecných, technických a finačních údajů také cíle projektu, návrh časového průběhu, návrh 
monitoringu (sledování průběhu realizace), hodnocení dosažení cílů, vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí, stanovení očekávaných rizik a určení odpovědných garantů a realizátorů. 

Výběr projektů, které budou zařazeny v rámci mikroregionu k realizaci, by měl být proveden 
s ohledem na možnosti financování (dnes v důsledku připravovaných změn rozpočtového určení daní 
nelze jednoznačně stanovit), možností využití podpůrných programů ČR i EU, s ohledem na priority 
aktivit  Programu rozvoje kraje a další aspekty. 

Výhodné bude nejprve se soustředit na zlepšení image a propagaci mikroregionu a na aktivity 
zaměřené na zvýšení identity obyvatel s mikroregionem. 

Mikroregion disponuje rozvojovým potenciálem v oblasti cestovního ruchu, pro který má vhodné 
výchozí podmínky. V první etapě se doporučuje realizovat projekty navržené v rámci opatření 3.4. 
Podpora marketingu, propagace v oblasti cestovního ruchu, kulturního a společenského života, 3.1. 
Vytvoření podmínek pro rozvoj cykloturistiky, turistiky a vznik doprovodných služeb. 

Převážná část výše uvedených aktivit nevyžaduje rozsáhlé finanční, časové ani materiálně 
technické zdroje a budoucí přínosy těchto aktivit by se měly projevit na území více obcí a zasáhnou 
většinu obyvatel. 

Další nezanedbatelnou částí realizace aktivit bude oblast technické a dopravní infrastruktury, 
zejména opatření 1.4. Ochrana  majetku před povodněmi a přívalovými dešti i ve vazbě na opatření 
5.1. Stabilizace ekosystémů v krajině.  

Neopomenutelnou fází provázející celý proces projektového plánování je monitoring a hodnocení 
dosažení stanovených cílů. 

NÁVRH MONITORINGU A HODNOCENÍ VÝSTUPŮ, VÝSLEDKŮ A ÚČINKŮ 

Monitoring (sledování) je nedílnou součástí implementace (realizace aktivit) a musí být prováděn 
ve všech jejích realizačních fázích. Jedině tímto způsobem lze zabezpečit dosahování vytčených cílů 
za podmínek předem dojednaných. Úspěch monitorovací činnosti závisí především na kvalitě, 
průběžné dostupnosti relevantních indikátorů (ukazatelů) a kompaktnosti jejich systému. Tyto 
indikátory musí být pro každý program (opatření) i projekt (aktivitu) stanoveny předem, a to svojí 
vstupní i výstupní hodnotou. 

Požadavky kladené na indikátory: 

* relevantnost (odpovídající vztah) 
* objektivita 
* jednoznačnost 
* kvantifikovatelnost (měřitelnost) 
* dostupnost 

Tam, kde je to možné, je nutno zohlednit používání indikátorů navrhovaných Evropskou komisí. 
Doplněním, případně dalšími úpravami podkladů EU bude vytvořen Národní systém indikátorů, který 
bude plně obrážet podmínky naší republiky (v současnosti v přípravě). Do té doby lze jako základ 
použít například indikativní metodickou pomůcku Systém ukazatelů (informativní seznam) pro 
potřeby monitorování a hodnocení programů na úrovni regionu NUTS 2, vydanou konsorciem firmy 
DHV a ARR v srpnu 1999, Indikátory trvale udržitelného rozvoje (na Internetu) apod. 
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Realizace opatření a aktivit je hodnocena těmito indikátory: 

Výstupy:                 naturálními hodnotami, které demonstrují pokrok v realizaci opatření, aktivity (př. 
km, ha, počet projektů apod.) 

Výsledky:               přímé a okamžité efekty pro přímé příjemce financovaných akcí (př. počet 
vytvořených pracovních míst, tržba v mil. Kč., počet domácností napojených na 
novou síť apod.)  

Specifické účinky: vyjádření výsledků při dosahování specifických cílů opatření (př. počet nově 
vzniklých firem v podnikatelské zóně po 2 létech, DPH po 2 létech apod.)  

Globální účinky:    vyjádření výsledků ve vztahu ke konečnému cíli podpory (př. vzrůst obratu 
podporovaných firem po 2 létech, počet nově vytvořených pracovních míst po 2 
létech apod.) 

Při přípravě, realizaci a hodnocení projektů je třeba neustále sledovat vytčené strategické cíle 
směřující k zajištění prosperity mikroregionu a spokojenosti jeho obyvatel. Tyto cíle jsou podmíněny 
úzkou spoluprací obcí ve společném úsilí prosadit realizaci potřebných projektů a zajistit odpovídající 
finační zdroje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARR Agentura regionálního rozvoje 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CF Cohesion fund – Kohezní fond (fond soudržnosti) 
CR cestovní ruch 
CZT centrální zásobování teplem 
ČCCR Česká centrála cestovního ruchu 
ČD České dráhy, státní organizace 
ČMS Český myslivecký svaz 
ČRS  Český rybářský svaz 
ČSČK Československý červený kříž 
ČSV Český včelařský svaz 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DPS dům s pečovatelskou službou 
EA ekonomicky aktivní (obyvatelstvo) 
EAGGP Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 
ESF Evropský sociální fond 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ERN Euroregion Nisa 
EU Evropská unie (European Union) 
EU CAP Společná zemědělská politika EU (EU Common Agriculture Politics) 
GIS geografický informační systém 
ISPA Speciální vstupní program pro investice v dopravní infrastruktuře a životním prostředí 
IZS integrovaný záchranný systém 
JPÚ jednotné pozemkové úpravy 
KČT Klub českých turistů 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
LHO lesní hospodářská oblast 
LHP lesní hospodářský plán 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
MSP malé a střední podniky, malý nebo střední podnik 
MR mikroregion 
MV Ministerstvo vnitra České republiky 
Mze Ministerstvo zemědělství České republiky 
MZP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NE neděle 
NPP národní přírodní památka 
NUTS 2 územní jednotka  definovaná pro účely statistického zjišťování 

(La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 
NUTS 2 
Severovýchod 

územní statistická jednotka složená z území okresů: Česká Lípa, Liberec, Jablonec 
nad Nisou, Semily, Trutnov, Jičín, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, 
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy 

OÚ obecní úřad 
OkÚ okresní úřad 
PHARE 2000 Speciální vstupní program pro výstavbu institucí dle právního rámce EU, investice do 

řídící infrastruktury a do oblasti ekonomické a sociální soudržnosti 
POV Program obnovy venkova 
PP přírodní památka 
P.P. pracovní příležitosti 
PR přírodní rezervace 
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PÚ pozemkové úpravy 
RD rodinný dům 
ROP Regionální operační program (plán) 
RRA Regionální rozvojová agentura 
RRR Referát regionálního rozvoje 
RŽP Referát životního prostředí  
SAPARD Speciální vstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova    

(Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SMS Státní meliorační správa 
SO sobota 
SOP Sektorový operační program (plán) 
SVS Severočeská vodárenská společnost a.s. 
TKO tuhý komunální odpad 
TS trafostanice 
ÚPD územně projektová dokumentace 
ÚPP územně projektová příprava 
ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 
ÚPO územní plán obce 
US urbanistická studie 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VDJ vodojem 
VKP významný krajinný prvek 
VÚC velký územní celek 
VÚSC vyšší územně-správní celek 
ZD zemědělské družstvo 
ŽP životní prostředí 
 
 
 
 
 


