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Zápis ze 2. workshopu k přípravě CLLD21+ 

Kdy: 20. 2. 2020 od 10 h  

Kde: Zasedací místnost MěÚ Habartov 

Program: 

• Připomenutí vize CLLD 2014 - 2020 

• Priority EU v programovém období 2021 - 2027 

• Společná tvorba analýzy rozvojových potřeba a rozvojového potenciálu 

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková přivítala účastníky, seznámila je s plánem průběhu dnešního 

workshopu a stručně připomněla proces tvorby nové strategie MAS na období 2014 -2020. 

Připomenutí vize CLLD 2014 – 2020 

Ing. Jágriková vysvětlila pojem „vize“ a připomněla účastníkům vizi MAS Sokolovsko na stávající 

programové období a způsob jejího vzniku. K vizi pro nové programové období se vrátíme 

v souhrnném workshopu, který je plánován na květen 2020. 

Priority EU v programovém období 2021 – 2027 

Manažerka MAS Ing. Hendrichová prezentovala znění politických cílů EU pro období 2021 – 2027. Ke 

každému politickému cíli uváděla příklady, jaká témata by mohla být promítnuta do operačních 

programů. Prezentaci doplňoval Ing. Makovička příklady vztaženými k Sokolovsku. Zároveň probíhala 

k jednotlivým tématům živá diskuze účastníků workshopu. 

Společná tvorba analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu 

Na úvod byli účastníci seznámeni se zásadními socioekonomickými údaji charakteristickými pro území 

MAS Sokolovsko. Tyto údaje obdrželi účastníci dopředu elektronicky spolu s pozvánkou. 

Následovala společná tvorba analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu. Účastníci 

workshopu pracovali ve dvou skupinách a na základě diskuze zapisovali do tabulky potřeby a 

problémy, jejich příčiny a řešení na úrovni MAS a na systémové úrovni. 
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MAS Sokolovsko – analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu 

Potřeba (problém) Příčina Řešení (na úrovni MAS a na systémové úrovni) 

Problém: Hrozba nárůstu nezaměstnanosti. 
Potřeba: Eliminace hrozby nárůstu 
nezaměstnanosti. 
 
Problém: Hrozba omezení sponzoringu pro 
sportovní kluby a zájmové vzdělávání. 
Potřeba: další zajištění činnosti sportovních 
klubů a zájmového vzdělávání. 

Útlum činnosti SUAS. 
Ukončování činnosti dalších velkých 
tradičních podniků (zejména na Kraslicku). 
 

Zvyšování flexibility a mobility obyvatel, např. 
dojíždění za prací, nutnost změny profese 

(Generační problém malé mobility a flexibility 
starších pracovníků.) 
 
Změna způsobu práce Úřadů práce – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Podpora vzdělávání. 
 
Motivace k návratu absolventů VŠ zpět do 
regionu. Příchod nových lidí do regionu. 
 

Potřeba: Zajištění možností vyhovujícího 
bydlení. 
 
Potřeba: Reagovat na stárnutí obyvatel 
zajištěním vhodných služeb.  
 
Potřeba: Zvýšit dostupnost sociálních 
služeb. 

Stárnutí populace a nedostatek či 
nevyhovující bydlení, vč. nevyhovujících 
typů bydlení pro seniory. 
 
Nedostupné sociální služby pro stárnoucí či 
jinak potřebné obyvatele malých obcí. 

Úpravy bytového fondu. 
 
Budování zařízení pro seniory v blízkosti obcí, 
aby senior se nemusel daleko stěhovat od svého 
domova a pro příbuzné byly dostupnější 
návštěvy – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Terénní sociální pracovníci. 
 
Podpora konání komunitních akcí a cílené 
zapojování seniorů do těchto aktivit.  
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Potřeba: Zajištění dostatečné a kvalitní 
zdravotní péče. 

Nedostatek lékařů, stárnutí lékařů, 
neochota absolventů zdravotnických oborů 
jít pracovat do periferie ČR. 
 
Často krátké ordinační doby lékařů, kdy i 
polovina pracovního fondu jim zajistí 
dostatečný finanční příjem.  

Motivace k návratu absolventů VŠ zpět do 
regionu. Příchod nových lidí do regionu. 
 
Stipendia vázaná na následný výkon profese 
v regionu. Umístěnky. Daňové úlevy ze zdanění 
práce vázané na výkon profese ve 
znevýhodněných regionech. – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
 
Zatraktivnění venkova, aby obec byla zajímavá 
k životu a výchově dětí lékařů a zdravotních 
pracovníků. 
 
Zrušení paušálů za pacienty v portfoliu, hrazena 
pouze provedená péče - SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Snížení byrokratické záleže lékařů, lékáren a 
zdravotních středisek - SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
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Potřeba: Řešení infrastruktury obcí (vč. 
vodovodů a kanalizací), dopravní 
infrastruktury a internetového připojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřeba: Zlepšení dopravní obslužnosti 
regionu.  

Jsou místa, kde infrastruktura chybí nebo je 
na nedostatečné úrovni. Existence 
zchátralých budov, a to nejen v sociálně 
vyloučených lokalitách.  Nedořešené 
vlastnické vztahy a nezájem vlastníků o péči 
o majetek. 
 
Je špatné pokrytí internetem, v některých 
oblastech i mobilním signálem. 
 
Špatný stav dopravních cest, často jejich 
poddimenzování (Oloví-Kraslice), 
nedostatek spojů veřejné dopravy a jejich 
špatné naplánování ve vazbě na dojíždění 
do škol a zaměstnání. 
 
Špatně nastavený systém dotací a 
financování obcí (např. obce 
s nedostatečnou infrastrukturou mohou 
využít dotace na zbytné věci – „třešnička na 
dortu“, ale obce potřebují nejprve zajistit 
základní nezbytnou infrastrukturu). 

Budování infrastruktury. 
 
Plánování a prioritizace v rámci obcí. 
 
Projektová příprava obcí obsahující současně 
rozvody internetových přípojek a sítí.  
 
Změna systému dotací tak, aby obce mohly 
z dotace nejprve vybudovat nezbytný základ a až 
potom mohli žádat o podporu na zbytné věci. – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Přenastavení časových rozpisů veřejné dopravy 
v návaznosti na potřeby obyvatel – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
 
Rozšíření dotačního titulu Demolice budov 
z území pouze tzv. sociálně vyloučené lokality na 
3 strukturálně postižené kraje + sociálně 
vyloučené lokality v jiných krajích. 

Potřeba: Zvyšování kvality a rozsahu služeb 
a řemesel.  
 
 
 
 
 
Potřeba: Zvyšování nabídky a kvality 
kulturních akcí. 

Nízká kvalita vzdělávání, nedostatečná 
úroveň poskytovaného vzdělávání ze strany 
škol. Nevyužíváme tak vlastního potenciálu 
obyvatel, dochází k opakování životních 
strategií rodin, kde není vzdělávání 
prioritou. 
 
Nízké mzdy a nízká kupní síla obyvatel. 

Podpora řemeslníků, drobných podnikatelů a 
služeb vč. drobných venkovských obchodů a 
hospod/restaurací, které jsou často jedinými 
středisky „kultury“ v obci.  
Zvyšování kvality vzdělávání. 
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Problém: Nízká vzdělanostní úroveň, nízká 
kvalita vzdělávání. 
 
Potřeba: Zvyšování kvality vzdělávání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřeba: Růst počtu kvalifikovaných 
pracovníků (nejen řemeslníků, ale také 
např. projektantů, učitelů, lékařů) apod. 

Nedostatek pedagogických pracovníků 
(kompetentních pro výkon profese) a 
dalších profesí ve vzdělávání (školní 
psychologové, speciální pedagogové, školní 
asistenti, sociální pedagogové,…), často i 
nízká kvalifikace a motivace k výkonu své 
funkce učitele. 
 
Nízká autorita učitelů. 
 
Přenášení výchovy z rodiny na školu. 
 
Nevhodná sociální skladba obyvatel 
s nulovým či negativním vlivem na děti a 
jejich přístupu k učení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na 
našem trhu práce a často jejich zaměstnání 
v zahraničí (hlavně v Německu) či 
zaměstnání mimo jejich obor v práci s nižší 
kvalifikační potřebou, avšak vyšší mzdou. 

Motivace k návratu absolventů VŠ zpět do 
regionu. Příchod nových lidí do regionu. 
 
Stipendia vázaná na následný výkon profese 
v regionu. Umístěnky. Daňové úlevy ze zdanění 
práce vázané na výkon profese ve 
znevýhodněných regionech – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
 
Budování a prohlubování spolupráce mezi 
školou a rodinou. 
 
Růst edukace učitelů a dalších pedagogických 
pracovníků.  
 
Podpora zavádění inovací do výuky, „škola musí 
s dětmi držet v technologiích krok“. 
 
Snížení byrokratické zátěže škol, větší péče ORP, 
krajů a zřizovatelů nejen o stav budov, ale také o 
personální, finanční a vzdělaností podmínky 
pracovníků ve škole – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Změna prorodinné politiky státu (německý 
Kindergeld pro pracovníky s dětmi). 
 
Daňové zvýhodnění pracujících – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
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Problém: Budoucnost systému likvidace 
odpadů. 
 
 
Potřeba: Zefektivnění nakládání s odpady, 
eliminace vzniku odpadů. 
 
 
 
 
Potřeba: Větší počet kompostáren. 

V brzké době bude schválen zákon 
zakazující skladování odpadů. Toto povede 
k dalšímu navyšování cen likvidace odpadů. 
 
Stávající způsob života. Velká produkce 
odpadů. 
 
 
 
 
Nedostatek kompostáren. 

Ovlivňovat produkci odpadů, např. 
bezodpadové prodejny. 
 
Změna myšlení ohledně odpadů. 
 
Využívání odpadů vč. bioplynových stanic a 
způsob nakládání s materiálem a jeho využití. 
Cyklace, recyklace.  
 
Využívat svazkové řešení fungování 
kompostáren a efektivní využití výstupů 
kompostování. 
 
Legislativní a dotační podpora pořizování 
kompostáren. 
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Potřeba: Změna systému zásobování 
teplem (přechod z centrálního zásobování 
na lokálnější systémy, snížení ekonomické 
závislosti na jednom dodavateli, efektivita 
centrální výroby tepla vzhledem k množství 
odběru a ztrátám při přenosu). 
 
Potřeba: Energetická soběstačnost obecně. 

Útlum činnosti SUAS. 
 
 
 
 
 
 
Postupné STOP jádru od EU a neexistence 
dostačující náhrady za uhlí. 

Snížení spotřeby tepla. 
 
Zateplování budov. 
 
Lokální vytápění (nevíme, na jakou úroveň 
v lokálnosti systému jít, zda na úroveň obce 
nebo jednotlivých bytových domů SVJ). 
 
Max. podpora výzkumu a vývoje v hledání 
nových řešení úspor i výroby energií obecně – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Podpora bioplynových stanic, fotovoltaiky, 
zpracování odpadů na energii, nakládání 
s odpadní vodou apod. 
 
Odborné zhodnocení vlivů různých technologií 
na životní prostředí a rizika, včetně celého 
výrobního cyklu od surovin po likvidaci – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Problém: Nelze ovlivnit vývoj využití ploch 
po těžbě uhlí. 
 
Potřeba: Kooperace a participace 
v souvislosti s využitím ploch po těžbě uhlí. 

Vlastnictví území těžby ze strany SUAS. Poradenství ze strany externích, možná i 
zahraničních expertů z tzv. uhelné platformy. 
 
Využití prostředků z fondů typu „Just transition 
fund“ – fond pro spravedlivou transformaci. 

Problém: Chátrající památky. 
 
Potřeba: Obnova památek a využití 
památek. 

Nedostatek zdrojů k obnově a údržbě 
památek.  
 
Historické faktory (změny vlastníků a využití 
památek). 

Obnova památek. 
 
Najít zdroje na obnovu památek. 
 
Nalezení využití památek a zdrojů na zjištění 
udržitelnosti. 



8 
 

Potřeba: Drobné zkrášlující prvky, 
kombinace funkčnosti a estetického 
vzhledu při budování infrastruktury. 
 
Potřeba: Zlepšování image regionu i 
prostřednictvím péče o infrastrukturu obcí. 
 

Nedostatek finančních zdrojů. Jedná se o 
nadstavbu nad řešení základní funkce 
infrastruktury. 

Myslet při budování infrastruktury také na 
vhodně koncipovanou kombinaci funkčnosti a 
estetiky.  
 
Zajistit údržbu vybudované infrastruktury. 
 
Participace občanů na rozhodování. 

Potřeba: Zvyšování úrovně eGovernmentu 
na obcích. Digitalizace.  

Dosud nedostatečná úroveň eGovernmentu 
na obcích. 

Budování elektronizace pro občany, podnikatele 
a další subjekty. 

Potřeba: Podpora rozvoje cestovního 
ruchu. 
 
 
 
 
 
 
Potřeba: Budování a rekonstrukce 
cyklostezek a volnočasových aktivit pro 
občany i turisty. 

Nízká úroveň návštěvnosti regionu 
v porovnání s ostatními částmi kraje (lázně 
apod.). 
 
Špatná image regionu. 

Možnost využití potenciálu přírodních krás a 
existujících zajímavostí, příp. budování 
zajímavostí nových. 
 
Podpora místních producentů/produktů, 
regionálních značek. Spolupráce s agenturou 
Živý kraj. 
 
Využití příležitostí tvorby a rekonstrukce 
cyklostezek a cyklotras, vč. tras přeshraničních.  
 
Využití možností přeshraniční spolupráce. 

Potřeba: Řešení otázky problematických 
spoluobčanů. 

Potíže s romskou menšinou a tzv. 
nepřizpůsobivými občany. 
 
Neustále se prohlubující problém s drogově 
závislými vč. nedostatečného dohledu nad 
péčí o děti drogově závislých osob.  

Nárůst osvěty (vč. osvěty porodnosti, šíření 
sexuálních chorob, drog a jejich dopadů). 
 
Větší spolupráce lékařů, školských pracovníků, 
sociálních pracovníků, rodičů/prarodičů a 
dalších osob majících přístup k informacím 
o vývoji dětí a prostředí, v němž vyrůstají. 
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Potřeba: Větší informovanost občanů o 
dění v obci/regionu. 

Nedostatek financí na šíření informací 
takovými způsoby, které by pro občany byly 
bezplatně dostupné.  

Podpora vydávání obecních periodik a jejich 
bezplatné šíření do všech domácností. 
 
Podpora digitálních médií – šíření informací přes 
elektronické zpravodaje. Bezplatné sms 
informační zprávy o akcích v obci. 

Potřeba: Potlačení kriminality a max. růst 
pocitu bezpečí.  

Existující kriminalita, rostoucí obavy 
obyvatel pohybovat se po setmění venku. 
 
Sdružování „živlů“ na veřejnosti, vysedávání 
u večerek apod. 
 
Medializace témat vyvolávajících pocit 
nebezpečí. 

Zákaz požívání omamných látek (alkohol, drogy) 
na veřejnosti. – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ 
 
Kamerové systémy a jejich instalace na 
problematických místech. 
 
Růst pravomocí Policie ČR vč. navyšování trestů 
a jejich povinné odpracovávání – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
 
Osvěta: kyberbezpečnost, mediální výchova a 
podpora kritického myšlení.  

Potřeba: Růst sounáležitosti občanů 
s místem, kde žijí.  

Obecně pasivita občanů k okolnímu dětí, 
často způsobená obavami o vlastní 
bezpečnost. 
 
Izolovanost. 
 
Nevhodné rodinné zázemí (netečnost 
rodičů přecházející na děti). 
 
Historicky daná vykořeněnost s regionem 
(výsledky poválečného odsunu obyvatel a 
umělé dosídlování). 

Podpora komunitního života, organizování 
volnočasových aktivit. 
 
Prevence, výchova v rodinách, nutné větší 
zapojení pedagogických pracovníků do výchovy 
především u dětí z problematických rodin.  
 
Prorodinná politika – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Vyhledávání a prezentování pozitivních vzorů, 
zapojování se do soutěží (např. Vesnice roku) a 
akcí (Čištění řeky Ohře) ad. 
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Potřeba: Vysokoškolské vzdělání dostupné 
v regionu (pobočky vysokých škol/univerzit) 
a podpora výzkumu a vývoje. 

Neexistence VŠ v kraji a z toho plynoucí 
nutnost místních studentů vyjíždět do jiných 
krajů – menší návratnost do regionu. 
 
Neexistence výzkumu a vývoje, příp. 
existence pouze minoritního v rámci velkých 
soukromých společností. 

Podpora dostupnosti vysokoškolského vzdělání 
v kraji, např. formou podpory/budování 
poboček vysokých škol v kraji (nejen v okrese 
Sokolov). 
 
Podpora výzkumu a vývoje a jeho aplikace 
v soukromém sektoru. Podpora spolupráce VaV, 
univerzit a podnikatelského sektoru.  

Potřeba: Podporovat růst malého a 
středního podnikání, příp. podniků velkých 
avšak s přidanou hodnotou (nikoli jen 
montovny). 

Podnikání s min. přidanou hodnotou neláká 
do regionu vzdělané pracovníky, ale spíše 
zahraniční, česky nehovořící, nízce vzdělané 
osoby.  
 
Podnikání s min. přidanou hodnotou není 
do budoucna životaschopné, hrozí tak zánik 
těchto firem a z toho plynoucí růst 
nezaměstnanosti. Především pak 
nezaměstnanosti osob z cizích zemí a nízce 
vzdělaných.  

Legislativní úprava působení montoven v zemi, 
daňové pobídky, zdanění zisku apod. - 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Spolupráce obcí, podnikatelského sektoru a škol, 
vč. škol vysokých (zapojení inovací do 
podnikání). 
 
Růst mezd v podnicích s přidanou hodnotou.  
 
Finanční nástroje na podporu podnikání, 
startovací a inovační vouchery ad.  

Potřeba: Péče o vodní hospodářství, 
zadržování vody v krajině. 

Sucho, klimatické změny, rostoucí počet 
obyvatel a z toho plynoucí rostoucí potřeby 
množství spotřebované vody. Klesající 
kvalita vody. 

Budování vodních nádrží, retenčních nádrží. 
 
Podpora diverzifikace krajiny a biodiverzity 
obecně.  
 
Prosakující zpevněné plochy. 
 
Aktivity spojené s úsporami vody a využitím 
vody dešťové tam, kde to odpovídá hygienickým 
podmínkám.  
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Potřeba: Snaha o návrat k soběstačnosti, 
patriotismu a udržení/budování tradic. 

Vyvážení surovin do zahraničí s cílem 
rychlého výdělku – drancování krajiny a 
zásob zdrojů. 
 
Vyvážení dřevní hmoty do zahraničí a 
opětovné dražší nakupování zpět.  
 
Klesající tradice, tradiční řemesla, tradiční 
výrobky. 
 
Zrušení zpracoven masa, zemědělských 
plodin vč. výrazného poklesu zemědělské a 
potravinové produkce.  Z toho plynoucí 
závislost na dovozu ze zahraničí. 

Podpora zpracovatelského průmyslu. 
 
 
Podpora zemědělství v intencích ekologického 
hospodářství, podpora malých farem. Pokles 
byrokracie a překážek při fungování biofarem a 
drobných zpracovatelů zemědělských produktů 
– SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ.  
 
Podpora biologické rozmanitosti a péče o 
krajinu. 

Potřeba: Zajistit finanční prostředky pro 
region. 

Nedostatek finančních prostředků. Zisk zahraničních firem a firem majících 
v regionu pobočky (sídla jinde – především 
Praha) by byl povinně v zákonem stanovené 
části reinvestován do regionu.  – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ 

Potřeba: Nutnost komplexních řešení. 
 
Potřeba: Nutnost shody na prioritách. 

Není shoda na prioritách mezi všemi aktéry 
v území. Nevíme, kam máme směřovat 
energii. 

Shoda na prioritách rozvoje. Zároveň 
diverzifikace za účelem zvýšení stability a 
odolnosti vůči změnám (nelze stavět jen na 
jedné oblasti či firmě či odvětví, je to nestabilní 
a vzniká závislost). 
 
V čem je potenciál Sokolovska (celkově 
Karlovarského kraje)? 

• příroda 

• historie (průmyslová a řemeslná tradice) 

• cestovní ruch 

• možnost home office díky moderním 
technologiím (bydlet v pěkném prostředí 
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v blízkosti přírody a pracovat většinu 
pracovních dní z domova na dálku bez 
nutnosti denního dojíždění do centrály 
zaměstnavatele) 

 

 


