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Seznam použitých zkratek  

CLLD  z angl. Community led local development (komunitně vedený místní rozvoj) 

CR  cestovní ruch 

CS  cílová skupina 

CZ NACE klasifikace ekonomických činností vydávaná Evropskou komisí od roku 1970 (v Česku 
se začala používat od 1. ledna 2008, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci 
ekonomických činností) 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EU  Evropská unie 

HDP  hrubý domácí produkt 

IZS  integrovaný záchranný systém 

LEADER  z franc. Liaison Entrée Actions de Développement de l´Économie Rurale (propojení 
rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky) 

MAS  místní akční skupina 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí ČR 

NNO  nestátní nezisková organizace 

NUTS  nomenklatura územních statistických jednotek 

OPS  obecně prospěšná společnost 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OZE  obnovitelný zdroj energie 

RES  registr ekonomických subjektů 

REZZO  registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 

SCLLD  strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SRR ČR 21+ Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2021-2027 

SDH  sbor dobrovolných hasičů 

SŠ  střední škola 

SVL  sociálně vyloučená lokalita 

VaVaI  výzkum, vývoj a inovace 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ  základní škola 

21+   programové období EU 2021-2027 
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Koncepční část 
 
Zpracovatel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko: 

Název a právní forma MAS:    MAS Sokolovsko o. p. s. 

Sídlo MAS:      Náměstí Míru 230, 356 01 Březová 

Web MAS:      www.mas-sokolovsko.eu 

Předseda správní rady MAS:    Miroslav Bouda    

Statutární zástupce a hlavní manažer MAS:  Ing. Ivana Jágriková, ředitelka MAS  

Manažeři MAS zapojení do tvorby SCLLD:  Ing. Markéta Hendrichová 

       Mgr. Zuzana Odvody 

       Mgr. Michaela Polláková 

       Mgr. Anna Maria Schröcková 

 

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou podepsanou dne 26. 1. 2009, která byla následně 
zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni, do oddílu 
O, vložky 103. Dohodou o změně zakládací smlouvy ze dne 9. 9. 2014, část XI, došlo ke zřízení 
Organizační složky MAS, tzv. místního partnerství. Místní partnerství je tvořené veřejným, soukromým 
a neziskovým sektorem. S partnery je uzavřena Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci. 
MAS Sokolovsko je otevřená novým partnerům, kteří mají kdykoli možnost požádat o přistoupení.  

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko“ (dále jen SCLLD21+). 
Představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období let 2021 až 2027. Realizace 
projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zle pšení kvality života a zhodnocení 
kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje.  

Metoda LEADER staví na spolupráci s komunitou a obsahuje 7 principů:  
� přístup „zdola nahoru“,  
� partnerství veřejných a soukromých subjektů,  
� tvorba místní rozvojové strategie,  
� integrované a vícesektorové akce,  
� inovativnost v řešení problémů venkovských regionů,  
� síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů 

místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí. 
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1.   Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity 
do tvorby strategie 

1.1 Území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–2027  

Území MAS Sokolovsko se nachází v Karlovarském kraji a přímo sousedí se Spolkovou republikou 
Německo. Rozloha území je 756 km² (Karlovarský kraj 3 310 km2), což je zhruba pětina rozlohy 
Karlovarského kraje. Území MAS Sokolovsko spadá do správního obvodu tří obcí s rozšířenou 
působností – ORP Kraslice, ORP Sokolov a třemi obcemi také zasahuje do ORP Karlovy Vary. Území, na 
kterém je realizována strategie MAS Sokolovsko, prakticky kopíruje hranice okresu Sokolov, nepatří do 
něj pouze Těšovice, Tatrovice a Vřesová. Na východě pak uskupení přejímá 3 obce z okresu Karlovy 
Vary, těmi jsou Hory, Jenišov a Mírová. 

V MAS Sokolovsko je zastoupeno 38 měst a obcí, z nichž některé jsou mimo to sdruženy ve 
svazcích/mikroregionech. Počet obyvatel Karlovarského kraje činil k datu 31. 12. 2019 (zdroj ČSÚ) 
294.664 osob. Počet obyvatel s trvalým pobytem na území MAS Sokolovsko činil ke stejnému datu 
89.095 osob, tj. 30 % celkového počtu obyvatel kraje.  Počet obyvatel MAS spolu s výše uvedenou 
rozlohou představuje hustotu obyvatelstva o málo větší než 117,8 obyvatel na km².  

Následující tabulka ukazuje seznam obcí MAS Sokolovsko, počet obyvatel a rozlohu území 
k 31. 12. 2019 a současně zobrazuje zapojení obcí do okresů a ORP. 

Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Sokolovsko o.p.s. 

Kód obce Název obce 
NUTS4 
(okres) 

Obec s rozšířenou 
působností (ORP) 

Počet obyvatel  
k 31. 12. 2019 

Rozloha obce 
(km2) 

538591 Dolní Rychnov Sokolov Sokolov 1 314 5,089425 

560472 Kraslice Sokolov Kraslice 6 767 81,346471 

560651 Stříbrná Sokolov Kraslice 471 33,523353 

560359 Habartov Sokolov Sokolov 4 876 21,386963 

560570 Nové Sedlo Sokolov Sokolov 2 604 16,977665 

537926 Jenišov Karlovy Vary Karlovy Vary 1 086 5,18047 

538337 Krásno Sokolov Sokolov 715 25,35635 

538434 Svatava Sokolov Sokolov 1 689 11,587827 

560332 Dasnice Sokolov Sokolov 277 4,036615 

560367 Horní Slavkov Sokolov Sokolov 5 403 36,867528 

560421 Kaceřov Sokolov Sokolov 442 5,721479 

560499 Kynšperk nad Ohří Sokolov Sokolov 4 799 23,312387 

560537 Loket Sokolov Sokolov 3 075 26,733747 

551651 Hory Karlovy Vary Karlovy Vary 297 7,878822 

560286 Sokolov Sokolov Sokolov 23 033 22,917395 

560294 Březová Sokolov Sokolov 2 699 59,589559 

560324 Citice Sokolov Sokolov 911 5,407172 

560383 Chodov Sokolov Sokolov 13 300 14,262791 

560413 Jindřichovice Sokolov Kraslice 504 44,383972 

560456 Krajková Sokolov Sokolov 967 35,229918 

560685 Vintířov Sokolov Sokolov 1 196 14,357138 

560308 Bublava Sokolov Kraslice 403 6,149832 

560316 Bukovany Sokolov Sokolov 1 550 3,099881 

560464 Královské Poříčí Sokolov Sokolov 789 12,197738 

560545 Lomnice Sokolov Sokolov 1 345 13,84754 

560588 Oloví Sokolov Kraslice 1 657 19,050522 

560596 Přebuz Sokolov Kraslice 73 29,76634 

560642 Staré Sedlo Sokolov Sokolov 836 6,496135 
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511587 Josefov Sokolov Sokolov 383 8,33344 

538396 Šabina Sokolov Sokolov 316 5,065527 

560341 Dolní Nivy Sokolov Sokolov 361 18,816089 

560375 Chlum Svaté Maří Sokolov Sokolov 279 4,704542 

560502 Libavské Údolí Sokolov Sokolov 535 2,28994 

560561 Nová Ves Sokolov Sokolov 194 26,959225 

560600 Rotava Sokolov Kraslice 3 006 12,012015 

560618 Rovná Sokolov Sokolov 312 44,106935 

560677 Šindelová Sokolov Kraslice 303 38,306924 

537934 Mírová Karlovy Vary Karlovy Vary 328 3,896359 

 Celkem 38 obcí 89 095 756,246031 
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+, staženo 29. 10. 2020 

 
 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Existuje mnoho společných znaků území MAS Sokolovsko, nicméně je třeba zmínit i odlišnosti uvnitř 
území. Ty jsou dány zejména geografickým charakterem území, kdy na severu a jihu MAS se nacházejí 
hornaté a řidčeji obydlené oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa (CHKO). Uprostřed se nacházejí 
dvě největší obce MAS (Sokolov a Chodov), je zde větší hustota osídlení a charakter území je dán 
zejména těžbou a zpracováním hnědého uhlí a rozvinutým průmyslem. Prostředkem území MAS 
prochází hlavní silniční a železniční komunikace Karlovarského kraje umístěná podél řeky Ohře na ose 
Cheb – Sokolov – Karlovy Vary. Je proto logické, že v rámci území MAS existují odlišnosti např. v kvalitě 
životního prostředí, zalesnění území, existenci starých ekologických zátěží, dostupnosti veřejné 
infrastruktury, pracovních a vzdělávacích příležitostech apod. 

Pro stručnou socioekonomickou analýzu, a také jako podklad pro plánovací workshopy, vycházíme 
z jiných strategických dokumentů a analýz (ReStart Základní makroekonomická analýza 2019. MŽP: 
Statistická ročenka životního prostředí ČR, 2018. MŠMT: Hlavní výstupy z mimořádného šetření ke stavu 
zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Údaje pro MAS od Odboru sociálního začleňování MMR. Data 
ČSÚ pro MAS). 

Základní společné prvky socioekonomické analýzy pro území MAS Sokolovsko jsou: 

• Pomalý růst HDP v přepočtu na obyvatele, vzdalování se v ekonomické výkonnosti ČR, 
stagnace i v době konjunktury. 

• Od r. 2013 klesá míra nezaměstnanosti, avšak i v době konjunktury byla v Karlovarském kraji 
vyšší nezaměstnanost, než je průměr ČR, v rámci kraje je nejvyšší právě v okrese Sokolov. 
K nárůstu nezaměstnanosti dochází v roce 2020 kvůli krizi covid. 

• V Karlovarském kraji je také nízká míra podnikatelské aktivity, z toho nejnižší byla 
zaznamenána v ukazatelích finančních úřadů v K. Varech a Sokolově. 

• Aktivity výzkumu a vývoje jsou v Karlovarském kraji slabě zastoupeny, je zde nejmenší počet 
pracovníků, kapacit a aktivit v rámci všech krajů ČR. V kraji samostatně nepůsobí žádná 
univerzita (pouze fakulty univerzit z jiných krajů). 

• Vyšší zastoupení průmyslových oborů s nízkou přidanou hodnotou a služeb méně znalostně 
založených oproti jiným regionům. 

• Nízká průměrná hrubá mzda a nízký medián hrubé mzdy. 

• Vývoj počtu obyvatel prochází stagnací až mírným poklesem. Je zde také patrný trend stárnutí 
populace a klesající úroveň porodnosti. Trend stárnutí obyvatel je v Karlovarském kraji (a tedy 
i na Sokolovsku) rychlejší než ve zbytku ČR.  
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• Velmi nízká vzdělanostní úroveň obyvatel v porovnání s regiony ČR, tj. vyšší podíl osob s jen 
základním vzděláním nebo bez dokončeného základního vzdělání a nižší podíl osob s  VŠ 
vzděláním a s úplným SŠ vzdělávání v porovnání s ČR celkově a jinými regiony ČR. 

• Stále je patrný vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou a poválečným 
vývojem na obyvatelstvo Karlovarského kraje. 

• Vysoký podíl žáků předčasně opouštějící vzdělávací systém. 

• Vysoký podíl nekvalifikovaných či neaprobovaných pedagogů působících na školách. Vysoký 
podíl pedagogů předdůchodového věku. 

• Vysoký podíl obcí s obyvateli se sociálními problémy (nezaměstnanost, exekuce, závislost na 
sociálních dávkách, nízká vzdělanostní úroveň). 

• Vyšší podíl lesů a nižší podíl zemědělské půdy v  porovnání s jinými regiony ČR, v rámci 
zemědělských činností relativně velký podíl ekologického zemědělství. 

• Nižší stupeň ohrožení erozí a degradací půdy v porovnání s jinými regiony ČR. 

• Nižší produkce odpadů na obyvatele v porovnání s jinými regiony ČR. 

• Velký počet různorodých památek a přírodních zajímavostí. 
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1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

Následující mapy znázorňují hranice územních obvodů obcí, krajů (NUTS3) a hranice regionů 
soudržnosti (NUTS2). Pro lepší zobrazení uvádíme dvě samostatné mapy.  

Obrázek 1 Území působnosti MAS Sokolovsko s vyznačením hranic územních obvodů obcí  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Obrázek 2 Území působnosti MAS Sokolovsko v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
http://www.lags.cz/mapa2021.php
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1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Fungování MAS Sokolovsko je založeno na synergii partnerském 
přístupu zástupců veřejného a neveřejného sektoru (podnikatelské 
subjekty, neziskové organizace, občané dobrovolníci). K založení 
organizace došlo v roce 2006. V r. 2007 MAS vyhlásila vlastní program 
Leader Sokolovsko. Získala prostředky od místních aktivních subjektů a 
ve vlastní výzvě podpořila 8 projektů. Takto získané zkušenosti 
zužitkovalo hned v tomtéž roce 5 příjemců dotace, kteří byli vybráni 
místní akční skupinou k podpoře v rámci programu Leader ČR 2007.  

Komunitní postup tvorby strategie byl použit i v roce 2007, kdy jsme 
zpracovávali strategii MAS poprvé. Komunitním způsobem jsme pokračovali při tvorbě a realizaci 
strategie na období 2013 - 2020.  

MAS Sokolovsko má zkušenosti také s vlastními dotovanými projekty i se zapojením jako partner do 
projektů jiných organizací. Kromě Strategického plánu Leader 2007 - 2013 a realizace SCLLD                  
2014 - 2020 to byly například tři projekty z ROP Severozápad, partnerské projekty s dalšími MAS 
z Programu rozvoje venkova, zapojení do přeshraničních projektů a ve formě asociovaného partnera i 
do mezinárodních projektů Central Europe. Významnou činností přispívající k rozvoji regionu je činnost 
MAS jakožto nositele projektů místního akčního plánování vzdělávání, a to na území tří ORP. MAS 
Sokolovsko je aktivním členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Manažeři naší MAS pracují v 
pracovních skupinách Leader, Podnikání, Vzdělávání, Životní prostředí a Mezinárodní spolupráce NS 
MAS ČR a PS Vzdělávání Karlovarského kraje. MAS vydává zpravodaj Leader a časopis Sokolovsko, který 
se zaměřuje na historii a vlastivědu Sokolovska. Pořádáme vzdělávací a rozvojové aktivity pro 
veřejnost, např. exkurze, přednášky. MAS Sokolovsko také spoluorganizuje na akci Čištění řeky Ohře, 
která má na jejím území účast kolem 1 000 dobrovolníků.  

Území MAS je kompaktní a téměř neměnné. V polovině programového období 2014 - 2020 došlo 
k přistoupení jedné obce do MAS (původně bílé místo). Do období 2021 - 2027 vstupujeme bez změn.  

 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Do tvorby „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko“ (SCLLD21+) 
byla jako při přípravě předchozích strategií zapojena komunita. Uspořádali jsme několik workshopů 
k projednání témat a zaměření strategie a vydefinování problémů, potřeb a rozvojového potenciálu 
území. Na workshopy byli pozváni partneři MAS Sokolovsko i široká veřejnost. S partnery a dalšími 
odborníky z území MAS Sokolovsko konzultujeme proces příprav strategie a partnery pravidelně 
informujeme o novinkách v přípravě strategie formou měsíčních zpráv o činnosti MAS. 

Na prvním workshopu byla společně řešena analýza zdrojů území MAS. Na druhém workshopu byla 
diskutována vize rozvoje území, bylo debatováno o průniku priorit EU v budoucím programovém 
období s problémy a potřebami území a podstatná část workshopu byla věnována společné tvorbě 
analýzy rozvojových potřeb a potenciálu. Účastníci workshopu byli dopředu seznámeni se základními 
socioekonomickými ukazateli území. Třetí workshop byl bohužel zrušen z důvodu coronavirové krize. 
Následný čtvrtý workshop byl zpracován online formou a jeho součástí byla mj. úprava vize MAS a 
účastníkům byla prezentována aktuální verze SCLLD21+.  

Komunita byla taktéž zapojena formou ankety, kterou jsme šířili především prostřednictvím sociálních 
sítí, přes e-maily a naším webem. Do ankety otevřené od 18. 11. 2020 – 26. 1. 2021 se zapojilo 206 
respondentů. Výstupy z ankety jsou rozpracovány na webu MAS: http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-
27/komunitni-reseni/.  

http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
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Dokument byl v závěru své tvorby odeslán k připomínkování také všem 80 partnerům MAS, kteří jej 
projednali na online konferenci členů Valné hromady partnerů dne 26. 1. 2021 a následně jej schválila 
formou per-rollam hlasování Valná hromada partnerů dne 30. 1. 2021.  

Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 21+ MAS Sokolovsko  
Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální konzultace s aktéry v území působnosti MAS 1. 1. 2020 – 15. 1. 2021 

Skupinové workshopy (1. Lomnice, 2. Habartov, 3. Chotíkov 
zrušen kvůli nouzovému stavu v rámci Covid)  

21. 1. 2020, 20. 2. 2020, 1. 12. 2020 

Anketní šetření na webu a facebooku MAS Listopad 2020/leden 2021 

Online projednání návrhu strategie v rámci veřejně přístupné 
videokonference členů Valné hromady partnerů MAS  

26. 1. 2021 

Zdroj: vlastní  data  

 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Odkaz na web s dokumenty z komunitního projednání SCLLD21+ http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-
27/komunitni-reseni/. 

 
 
  

http://www.lags.cz/mapa2021.php
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
http://mas-sokolovsko.eu/sclld21-27/komunitni-reseni/
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2.  Analytická část  

3.1 Socioekonomická analýza 

Socioekonomická analýza je nepovinná a nebyla zpracována. 

 

3.2 SWOT analýza  

SWOT analýza k SCLLD21+ je nepovinná subkapitola a není tudíž předkládána k hodnocení SCLLD. 

 

3.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS  

Analýza rozvojových potřeb a potenciálu MAS Sokolovsko vznikla metodou komunitního projednání na 
workshopech k přípravě strategie CLLD pro období 2021+. Účastníci workshopů byli předem seznámeni 
se základními údaji o hospodářském a sociálním stavu území, podklady byly účastníkům zaslány 
dopředu. Součástí jednání byla také diskuze nad základními ukazateli socioekonomické analýzy 
vycházející z volně dostupných strategií a analýz vyššího řádu. 

Analýza je pro přehlednost znázorněna formou tabulek, ve kterých uvádíme identifikované příčiny 
konkrétních problémů území, návrhy řešení a jejich dopady. Uvedená řešení mají rozvojový potenciál. 
Řešení jsou uvedena pro úroveň MAS, ale i pro systémovou úroveň, neboť nelze vše řešit z pozice MAS 
a některá řešení vyžadují změnu legislativy či další systémové kroky mimo působnost MAS. Pořadí 
příčin, problémů a řešení v tabulkách je uvedeno dle oblastí, nikoliv dle pořadí priorit, přičemž poslední 
bod je průřezový a shrnující. 

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu MAS Sokolovsko 

Oblast: Lidské zdroje 

Potřeba: Rozvoj komunity 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Pasivita občanů k okolnímu dění. 
Izolovanost některých CS či rodin. 
Nevhodné rodinné zázemí a 
přenášené vzorce. Nízká občanská, a 
zvláště pak finanční gramotnost. 
Zvyšující se počet osob ohrožených 
sociálním vyloučením či sociálně 
vyloučených – vznik SVL.  Historicky 
daná vykořeněnost (výsledky 
poválečného odsunu a následného 
dosídlování). Stárnutí populace. 
Nedostupné sociální a další služby pro 
stárnoucí či jinak znevýhodněné 
obyvatele zejména malých obcí. 

• Podpora a rozvoj participace a zapojování CS do života v komunitě, obci. 

• Budování a růst sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Rozvoj komunity a 
angažovanosti jejích členů. 

• Podpora komunitního života. Podpora volnočasových aktivit.  

• Vyhledávání a prezentace prorodinných vzorů, mezigenerační a vrstevnické 
aktivity, zapojování se do soutěží (např. Vesnice roku) a akcí (Čištění řeky Ohře 
ad.). 

• Prorodinná opatření. 

• Zvyšování občanských kompetencí a kompetencí pro život. 

• Terénní sociální pracovníci a komunitní sociální práce, terénní a ambulantní 
služby – komunitně, se zapojením NNO, vzájemná výpomoc, rozvoj komunity, 
podpora konání komunitních akcí a cílené zapojování seniorů do těchto akcí. 

• Sdílená a neformální péče. 
Dopad realizace aktivit na podporu zmíněných potřeb povede k rozvoji komunity 
a napomůže zmenšit definované problémy. 

Potřeba: Fungující rodina 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nefunkční rodiny, nevhodné rodinné 
zázemí, negativní opakující se rodinné 
vzorce. SVL. Problém se slaďováním 
rodinného a pracovního života. 

Rozvoj komunity, podpora rodiny, efektivní spolupráce. Prevence, výchova 
v rodinách, nutné větší zapojení zvenčí (soc. pracovníci, NNO, komunita) do 
výchovy především u dětí z ohrožených rodin. Spolupráce školy, rodiny, 
sociálních služeb, příp. NNO. Terénní a komunitní sociální práce, další terénní 
činnosti a programy. Prorodinná opatření. 
Dopad realizace aktivit na podporu zmínění potřeb povede ke zlepšení fungování 
rodin, jejich zázemí i ke sladění rodinného a prac. života. 

Potřeba: Kvalitní regionální školy 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
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Problémem je nízká vzdělanostní 
úroveň a nízká kvalita vzdělávání (v 
porovnání s údaji za ČR). Nedostatek 
pedagogických pracovníků 
(kompetentních pro výkon profese) a 
dalších profesí ve vzdělávání (školní 
psychologové, speciální pedagogové, 
sociální pedagogové,…), často i nízká 
kvalifikace a motivace k výkonu 
profese.  Nízká autorita učitelů. 
Tendence k přenášení výchovy 
z rodiny na školu. Nevhodná sociální 
skladba obyvatel s nulových či 
negativním vlivem na děti a jejich 
přístup k učení. 
Nedostatečné další a neformální 
vzdělávání. 
Neexistence VŠ v KV kraji a z toho 
plynoucí nutnost studia v jiných 
krajích, malá návratnost absolventů do 
regionu. Chybějí VŠ vzdělaní odborníci 
(např. školství, zdravotnictví).  
Předč. ukončování školní docházky. 
Nedostatečné vedení ke kreativitě a 
mezioborové spolupráci. Nízké 
propojení škol a zaměstnavatelů. 
Nízké povědomí žáků o svém okolí, 
fungování obce a firmy. 

• Zvyšování kvality vzdělávání. 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. Zapojení 
sociálních služeb a NNO. Podpora práce s rodinou. 

• Růst edukace, motivovanosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků.  

• Podpora zavádění inovací do výuky, škola/učitelé musí s dětmi držet krok 
v technologiích. Změna způsobu výuky tak, aby škola odpovídala potřebám 21. 
století. 

• Snížení byrokratické zátěže škol, větší podpora ze strany ORP, kraje a 
zřizovatelů, nejen zájem o stav budov, ale také podpora personální, finanční a 
zájem o vzdělanost, kvalitu výuky a podmínky pracovníků ve škole. Jedním 
z cílů je, aby ředitelé škol měl více času na pedagogický leadership – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Rozvoj a zvyšování dostupnosti celoživotního vzdělávání, dalšího a 
neformálního vzdělávání. Podpora dostupnosti vysokoškolského vzdělání 
v kraji, např. formou podpory poboček vysokých škol v kraji (nejen v okrese 
Sokolov). Spolupráce klíčových aktérů v kraji v oblasti dostupnosti VŠ vzdělání. 
Podpora vzniku coworkingového centra se vzdělávacím centrem pro 
podnikatele vč. dílen. 

• Podpora projektů spolupráce škol mezi sebou a dalších aktérů. Navazování 
spolupráce škol se zaměstnavateli a vedením obcí. 

Dopad realizace aktivit na podporu výše uvedených potřeb povede ke zkvalitnění 
regionálního školství (napříč všemi stupni od mateřských škol po školy vysoké a 
školy zabývající se celoživotním a neformálním vzděláváním) vč. jeho vazeb na 
rodinu.  

Potřeba: Zaměstnanost/nezaměstnanost 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatek kvalif. pracovníků na 
našem trhu práce, časté dojíždění za 
prací do Německa či zaměstnání mimo 
obor v práci s nižšími kvalifikačními 
požadavky, avšak vyšší mzdou.  
Strukturální nezaměstnanost. 
Hrozba nárůstu nezaměstnanosti. 
Generační problém malé mobility a 
flexibility starších pracovníků, 
neochota měnit profesi.  
Zadlužení, exekuce, práce na černo. 
Opakování nevhodných životních 
strategií rodin. 
Nevyužíváme vl. potenciálu, nízké 
mzdy a nízká kupní síla obyvatel. 
Minimální využívání aktivních politik 
zaměstnanosti – flexibilní formy, 
tréninková místa, prostupné 
zaměstnávání, apod. 
Neefektivní práce s ÚP. 
Útlum činnosti SUAS, ukončování 
činnosti dalších velkých tradičních 
podniků (zejména na Kraslicku). 
Hrozba navýšení nezaměstnanosti 
vázaných na opatření proti covid. 
Nedostatečná podpora kulturních a 
kreativních průmyslů jako odvětví 
s velkou přidanou hodnotou pro 
ekonomiku. Neexistence prostorů pro 
podporu KKP v oblasti Sokolovska, 
které by podporovaly inovaci a 
mezioborovou spolupráci. Nedostatek 

• Nárůst počtu kvalifikovaných pracovníků (nejen řemeslníků, ale také dalších 
profesí) – nutná aktuální znalost struktury trhu práce. 

• Zvyšování adaptability pracovní síly a s tím související kvalitní další vzdělávání. 

• Využívání aktivních politik zaměstnanosti a individualizované služby pro 
potřebné CS (dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, absolventi a 50+, lidé s 
hendikepem, atd.) včetně kvalitní profilace. 

• Sladění pracovního a rodinného života. 

• 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. 

• Změna prorodinné politiky státu (německý „Kindergeld“ pro pracovníky mající 
děti) – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Daňové zvýhodnění pracujících – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Změna způsobu práce Úřadů práce – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Osvěta v oblasti gramotnosti, dluhové poradenství, návrat lidí v dluhové pasti 
na trh práce. Podpora vzdělávání. Začleňování osob sociálně vyloučených a 
ohrožených sociálním vyloučením na trh práce, sociální podnikání. 

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

• Podpora vzniku coworkingového centra na Sokolovsku. 
Dopad realizace aktivit na podporu uvedených potřeb povede ke zvýšení 
zaměstnanosti vč. naplnění míst dlouhodobě neobsazených a ke zmírnění 
dalších problémů spojených s trhem práce. 
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prostorů pro kreativce (např. 
coworkingové centrum). 

Potřeba: Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatečná osvěta u patolog. jevů, 
nebezpečného chování. 
Potíže s nevhodně se chovajícími 
skupinami obyvatel tzv. 
nepřizpůsobivými občany (např.  
romská menšina, bezdomovci, 
drogově závislí apod.). 
SVL, nárůst exekucí, chudoba, nízká 
pracovní aktivita, bezdomovectví. 
Prohlubující se problém s drogově 
závislými vč. nedostatečného dohledu 
nad péčí o děti drogově závislých osob. 
Opakování nevhodných živ. strategií 
rodin. 
Kriminalita, obavy obyvatel (např. 
pohybovat se venku po setmění). 
Sdružování „živlů“ na veřejnosti, 
vysedávání u večerek.  
Medializace témat vyvolávajících pocit 
nebezpečí. 
Nedostatečný přístup ke službám. 
Nízká míra uplatňování sociální práce a 
inovativních prvků v práci s 
komunitou. 

• Podpora a rozvoj participace a zapojování různých cílových skupin do života 
v komunitě, obci. 

• Rozvoj vhodně nastavené a zacílené osvěty týkající se patologických jevů ve 
společnosti, vč. osvěty ohledně porodnosti, šíření sexuálně přenosných 
chorob, drog a dopadů jejich užívání.  

• Vyšší míra spolupráce zdravotnictví, školství, sociálních služeb, NNO a 
komunity. Zvyšování kvality vzdělání. Podpora čtenářské a finanční 
gramotnosti, zvyšování občanských kompetencí obyvatel. Vyšší míra nabídky a 
dostupnosti terénních, ambulantních, preventivních programů a sociální práce, 
intervenční centra. Potlačení kriminality a max. růst pocitu bezpečí. Podpora 
dobrovolnictví, sousedské a mezigenerační výpomoci. 

• Rozvoj komunitní práce, vzájemné výpomoci. Kamerové systémy na 
problematických místech. Osvěta, kyberbezpečnost, mediální výchova a 
podpora kritického myšlení. Otevřenost a podpora k sociálním inovacím. 

• Regulace požívání omamných látek na veřejnosti. Zapojení měst a obcí do 
řešení – pracovníci prevence kriminality, obecní vyhlášky apod. Růst pravomocí 
Policie ČR, navyšování trestů a jejich povinné odpracování – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 

Dopad uskutečněných aktivit na podporu výše definovaných potřeb povede mj. 
ke zmírnění problémů spojených se začleňováním osob do života v obci, 
komunitě, škole apod. Očekáváno je zlepšení sociálních služeb všeho druhu. 
Mělo by také dojít k poklesu kriminality a s tím spojeném růstu pocitu bezpečí 
občanů.  

Potřeba: Informovaná společnost 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatečné šíření informací 
takovými způsoby, které by byly pro 
občany bezplatně dostupné. 
Nedostatek financí na zajištění 
bezplatného dostupného přístupu 
k informacím. 
Dosud nedostatečná úroveň 
eGovernmentu v obcích. 

• Větší informovanost občanů o dění v obci a regionu. Podpora vydávání 
obecních periodik a jejich bezplatné šíření do všech domácností. 

• Podpora digitálních médií, šíření informací přes elektronické zpravodaje. 
Zvyšování úrovně eGovernmentu, digitalizace, chytré technologie v obcích a 
pro komunikaci s občany.  

• Bezplatné SMS s informacemi o zprávách a akcích v obci.  

• Pokrytí internetem – konektivita. Digitální gramotnost. Chytrá řešení v obcích 
a pro komunikaci. Elektronizace pro obyvatele a podnikatele. 

Dopad zavádění aktivit na podporu naplnění potřeb povede ke zvýšení a 
zkvalitnění informovanosti občanů. 

Potřeba: Zdravotní, sociální a další služby 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatek lékařů, stárnutí lékařů, 
neochota absolventů zdravotnických 
oborů jít pracovat do periferie ČR. 
Často krátké ordinační doby lékařů. 
Zvyšující se počet občanů bez 
praktického či zubního lékaře.  
Nedostatek sociálních pracovníků, 
terénních programů, preventivních 
programů, ambulantních služeb, 
paliativní a domácí hospicové péče. 
Nedostupnost všech služeb v/z malých 
obcí. 

• Zajištění dostatečné, dostupné a kvalitní zdravotní péče. 

• Motivace k návratu absolventů zpět do regionu. Příchod nových lidí do regionu. 
Motivační programy obcí, měst, podpora kraje. 

• Stipendia vázaná na výkon profese v regionu. Umístěnky. Daňové úlevy ze 
zdanění práce vázané na výkon profese ve znevýhodněných regionech. Zrušení 
paušálu za pacienty, hrazení pouze provedené péče. Snížení byrokratické 
zátěže ve zdravotnictví – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Sociální práce přímo na obcích. 

• Dostupné další vzdělávání pracovníků (např. v sociálních službách). 

• Rozvoj dobrovolnictví, vzájemné sousedské výpomoci, podpora pečujících 
osob. 

• Rozvoj a podpora paliativní a domácí hospicové péče, rozvoj a podpora 
ambulantních a terénních služeb. 

Dopad v podobě naplnění těchto potřeb povede ke zvýšení a zkvalitnění 
zdravotních, sociálních a dalších služeb v regionu. 
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Oblast: Životní prostředí 

Potřeba: Zvyšování ekologické stability krajiny 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Sucho, klimatické změny, negativní 
působení člověka v krajině. 

Podpora diverzifikace a odolnosti krajiny, zadržování vody v krajině, 
protipovodňová opatření, protierozní opatření, zvyšování ekologické stability a 
biodiverzity. Revitalizace a renaturace. Zeleň v intravilánu, ekologické přístupy 
k infrastruktuře v obcích zlepšující stabilitu ekosystému. Využití brownfieldů 
místo nadměrného záboru volné krajiny. Vhodné osvětové a vzdělávací aktivity, 
spolupráce aktérů. Odstranění ekologických zátěží. Zohledňování všech aspektů 
životního prostředí při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Zakládání biotopů. 
Budování systému ekolog. stability území, s prvky ÚSES a údržby těchto území. 
Dopad naplnění uvedených potřeb povede ke zvyšování ekologické stability 
krajiny a ke snížení negativních vlivů člověka na ŽP. 

Potřeba: Péče o vodní hospodářství 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Sucho, klimatické změny, rostoucí 
spotřeba vody, klesající kvalita vody, 
ohrožení kvality zásob vody. 

Péče o vodní hosp., kvalitu vodního prostředí a zadržování vody v krajině. 
Budování vodních a retenčních nádrží, podpora melioračních aktivit. Podpora 
diverzifikace krajiny a biodiverzity. Budování prosakujících zpevněných ploch. 
Úspory vody a využití dešťové a šedé vody tam, kde to je možné z hlediska 
hygieny a provozu. Budování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích. 
Ochrana zdrojů pitné vody, zkvalitnění ČOV. Vhodné osvětové a vzdělávací 
aktivity, spolupráce aktérů. Revitalizace a renaturace vodních toků včetně niv.  
Dopad realizace aktivit vedoucích k naplnění těchto potřeb povede ke zlepšení 
péče o vodní hospodářství a napomůže v boji se suchem. 

Potřeba: Rekultivace a využití ploch po těžbě 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Existence ploch po těžbě uhlí, a tudíž 
nutnost zajistit jejich smysluplné 
využití a rekultivace. 
Minimální možnost ovlivnit vývoj 
využití ploch po těžbě hnědého uhlí na 
pozemcích vlastněných těžební 
společností Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s. (SUAS).  

• Potřeba kooperace a participace v souvislosti s využitím ploch po těžbě uhlí. 
Nalezení a realizace vhodného využití ploch po těžbě.  

• Revitalizace ploch znečištěných technologií zpracování uhlí (odkaliště apod.). 
Poradenství ze strany externích, možná i zahraničních expertů z tzv. uhelné 
platformy. Využití prostředků z fondů typu „Just transition fund“ (Fond pro 
spravedlivou transformaci).  

• Větší angažovanost politiků na vyšší úrovni (kraj, stát) – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
Dopadem naplnění těchto potřeb budou smysluplnější a regionem více 
akceptované a potřebné rekultivace pozemků po těžbě. 

Potřeba: Transformace energetiky 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Útlum činnost SUAS.  
Postupné STOP jádru od EU/vyšší 
autority a neexistence dostačující 
náhrady za uhlí.  
Nutnost energetických úspor, 
technologických změn a šetrného 
nakládání se zdroji. 
Zastarávání a nutnost obnovy 
centrální soustavy přenosu tepla. 
Nutnost dostát limitům v oblasti 
energetiky, k nimž se ČR zavázala. 

• Snižování spotřeby tepla a energie, snižování emisí. Zateplování budov.  

• Změna/modernizace systému zásobování teplem, přechod z centrálního 
zásobování na lokálnější systémy, snížení energetické závislosti na jednom 
dodavateli, řešení efektivity centrální výroby tepla vzhledem k množství 
odběru a ztrátám při přenosu. Obecně energetická soběstačnost. Lokální 
vytápění x centrální vytápění. Podpora lokálního vytápění v rodinných domech 
způsoby šetrnějšími k ŽP. Aktivity komunální energetiky a dalších OZE. 

• Podpora bioplynových stanic, fotovoltaiky, vodních a větrných elektráren, 
tepelných čerpadel, zpracování odpadů na energii, nakládání s odpadní vodou.  

• Vhodné osvětové a vzdělávací aktivity, spolupráce aktérů.  

• Rozvoj elektromobility. 

• Využití prostředků z fondů typu „Just transition fund“. 

• Max. podpora výzkumu a vývoje v hledání nových řešení úspor i výroby energií 
obecně – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Odborné zhodnocení vlivů různých technologií na ŽP a rizika, vč. celého 
životního cyklu od surovin po likvidaci a nalezení vhodných řešení – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Dopad v příp. naplnění uvedených potřeb napomůže transformaci energetiky, 
především zlepšení nakládání se zdroji. Důležitým dopadem pro region je také 
dořešení problematiky zásobování teplem. 

Potřeba: Zefektivnění odpadového hospodářství a eliminace vzniku odpadů 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
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Postupný zákaz skládkování odpadů. 
Z toho plynoucí navyšování cen 
likvidace odpadů. Problém 
budoucnosti systému likvidace 
odpadů. 
Z hlediska budoucnosti skládkování 
jako nevyhovující způsob nakládání 
s odpady. Stávající způsob života vede 
k velké produkci odpadů. 
Nedostatek kompostáren. 

• Zefektivnění nakládání s odpady, eliminace vzniku odpadů. Zmenšovat 
produkci odpadů, podporovat bezodpadová a bezobalová řešení, např. 
bezobalové prodejny. Využívání odpadů, vč. bioplynových stanic, způsob 
nakládání s materiálem a jeho další využití, cyklace, recyklace.  

• Zlepšení informovanosti, osvěty a spolupráce aktérů v oblasti nakládání s 
odpady. Změna myšlení lidí při tvorbě a nakládání s odpady.  

• Využívat svazková řešení nakládání s odpady vč. kompostáren. Větší počet 
kompostáren a možností znovu využití či zhodnocení odpadů.  

• Legislativní a dotační podpora pořizování kompostáren, nastavení systému ze 
strany státu – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ.  

Dopad naplnění těchto potřeb se projeví ve zefektivnění odpadového 
hospodářství a v minimalizaci jejich vzniku obecně. 

Potřeba: Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Malé využívání prvků zelené 
infrastruktury, zelených a chytrých 
řešení v připravovaných i realizovaných 
investičních akcích.  
 
Složitá legislativa, neznalost možností a 
omezující podmínky výběrových řízení 
vedou spíše k tradičním řešením. 

• Zelená řešení v infrastruktuře zohledňuje všechny aspekty životního prostředí 
při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Např. výstavba záchytných 
parkovišť a podpora zelených parkovišť. Budování zpevněných ploch tak, aby 
docházelo k vsaku vod. Doprovodná zeleň, zeleň jako součást staveb.  

• Chytrá řešení v infrastruktuře podporují kladný vliv na ŽP, např. telematika ve 
větších sídlech, chytré využití OZE, infrastruktura pro elektromobilitu. 
Podpora zelených a chytrých řešení nejen ve veřejném, ale také 
v podnikatelském a neziskovém sektoru.  

Dopad využívání zelené a chytré infrastruktury by měl vést ke zlepšení stavu 
životního prostředí, energetickým úsporám a inovativním řešením potřeb 
regionu v rámci prováděných investičních akcí. 

 
Oblast: Podnikatelské prostředí 

Potřeba: Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Neexistence výzkumu a vývoje, příp. 
existence pouze minoritních VaVaI 
v rámci velkých nadnárodních 
společností. 

• Podpora VaV a jeho aplikace v soukromém sektoru. Podpora spolupráce VaVaI, 
univerzit, regionálních škol a podnikatelského a veřejného sektoru.  

• Rozvoj inovací, automatizace, robotizace. Rozvoj podnikatelských inkubátorů 
v souvislosti s inovacemi. Podpora čisté dopravy, elektromobility a dalších 
inovací (např. sdílení). 

Dopad většího zapojení VaVaI do podnik. prostředí povede k jeho zefektivnění, 
modernizaci a růstu, vč. růstu prac. příležitostí pro kvalifikované pracovníky. 

Potřeba: Rozvoj podnikání 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Útlum činnosti SUAS a dalších 
tradičních velkých podniků.  
Vliv opatření v souvislosti s covid na 
ekonomiku provozu podniků. 
Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na našem trhu práce, 
časté dojíždění za prací do Německa či 
mimo svůj obor (s nižší kvalifikací, 
avšak za vyšší mzdu).  
Zadlužení, exekuce, práce na černo. 
Nízká ekonomická aktivita obyvatel.  
Špatné podmínky pro rozvoj 
podnikání. 

• Podpora rozvoje podnikání, podpora využívání ekonomických nástrojů pro 
malé a střední podniky, poradenství pro malé a střední podniky, aktivizace 
rozjezdu samostatné výdělečné činnosti, podpora spolupráce a efektivní 
komunikace mezi malými a středními podniky a obcemi, vč. podpory 
řemeslníků, drobných podnikatelů a služeb, coworkingová centra. 

• Rozvoj podnikatelských inkubátorů, podpora technologické inovace podniků.  

• Dosahování energetických úspor a zvyšování podílu OZE v podnikatelském 
sektoru, vč. energet. managementu. 

• Podpora podnikatelské činnosti a OSVČ v oblasti zaměstnanosti, vč. přípravy 
kvalifikovaných pracovníků (spolupráce se školstvím). 

Dopad podpory živnostníků, malých a středních podniků je bezpodmínečně nutný 
a projeví se v růstu počtu pracovních míst, růstu kupní síly obyvatel a také příjmů 
do rozpočtu obcí a státu. Zdravý podnikatelský sektor je páteří ekonomiky státu. 

Potřeba: Rozvoj podniků s přidanou hodnotou 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Podnikání s min. přidanou hodnotou 
neláká do regionu vzdělané pracovníky.  
Podniky s malou přidanou hodnotou 
nejsou do budoucna životaschopné. 

• Podporovat růst malého a středního podnikání a podniků s přidanou 
hodnotou (ne montovny).  

• Legislativní úprava, daňové pobídky, zdanění – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Spolupráce obcí, podniků a škol.  
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• Zapojení VaVaI do podnikání. Finanční nástroje na podporu podnikání, 
startovací a inovační vouchery, poradenství pro podniky. Rozvoj digitalizace 
a robotizace. Pořízení SW k rozvoji a modernizaci podnikání. 

Dopad podpory podniků s tzv. přidanou hodnotou se pozitivně projeví 
v přilákání kvalifikované pracovní síly do regionu, s tím by souvisel také růst 
mezd, které jsou v KV kraji v průměru nejnižší v ČR. Tyto podniky jsou také 
spojovány s větší životaschopností a stabilitou, čímž napomohou rozvoji hosp. 
a strukturálně postiženému regionu. 

 
Oblast: Zemědělství a rozvoj venkova 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury zemědělství a lesnictví 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nevyhovující zázemí/stavby, stroje, 
technologie a infrastruktura 
v zemědělství a lesnictví. Nevyjasněné 
majetkové vztahy. Neefektivní 
spolupráce mezi subjekty na venkově. 

• Zlepšení stavu hmotného majetku, obnova strojního vybavení a technologií a 
zlepšení tech. infrastruktury v zemědělství a lesnictví.  

• Podpora ekologického zemědělství a udržení jeho relativně vysokého podílu.  

• Dořešení majetkoprávních vztahů. 

• Podpora retence vody v krajině a meliorací v činnosti zemědělských a 
lesnických subjektů.  

• Podpora spolupráce a komunitních řešení mezi podniky navzájem a taktéž mezi 
podniky a veřejným a neziskovým sektorem. 

Dopad naplnění uvedených potřeb se pozitivně projeví v rozvoji zemědělské a 
lesnické infrastruktury vč. zlepšení image venkova. 

Potřeba: Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Sucho, klimatické změny, negativní 
působení člověka v krajině a při 
zemědělské a lesnické činnosti. 
Nedotažené pozemkové úpravy. 

• Podpora diverzifikace krajiny v souvislosti s udržitelným zemědělstvím a 
lesnictvím, prevence eroze a degradace půdy, zlepšování vodního prostředí v 
krajině.  

• Optimalizace zemědělské a lesnické infrastruktury a podpora 
mimoprodukčních funkcí lesů. Zvýšení životaschopnosti lesů například po 
kalamitách, povodních apod. Změna způsobu hospodaření v lesích.  

• Dotažení pozemkových úprav. 
Dopad realizace opatření v této oblasti povede ke zvýšení ochrany zemědělské a 
lesnické krajiny a ke zlepšení hospodaření s půdou a lesy. 

Potřeba: Podpora místních památek a kulturního dědictví 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatek zdrojů k obnově a údržbě 
místních památek. Historické faktory 
(změny vlastníků a využití památek). 

• Obnova místních památek lokálního významu neuvedených na seznamu 
kulturních ani jiných památek, hledání fin. zdrojů na obnovu a údržbu památek, 
identifikování vhodného využití místních památek.  

• Zvýšení vlivu místních památek na rozvoj komunity. 
Dopad naplnění této potřeby se projeví v obnově místních památek a kulturního 
dědictví, jeho ochraně a využití, a to ideálně při současném zapojení místních 
komunit, což povede k většímu zapojení místních občanů do ochrany a obnovy 
kulturního dědictví.  

Potřeba: Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Upadající tradice v oblasti tradičních 
řemesel a výrobků.  
Zrušení tradičních zpracoven masa a 
zemědělských plodin, vč. výrazného 
poklesu zemědělské a potravinové 
produkce. Z toho plynoucí závislost na 
dovozu ze zahraničí.  
Nevyužívání vlastního potenciálu.  
Vývoz surovin do zahraničí s cílem 
rychlého výdělku, drancování krajiny a 
zásob zdrojů (např. vyvážení dřevní 
hmoty do zahraničí). 
Nízká úroveň návštěvnosti regionu 
v porovnání s ostatními částmi KV 

• Snaha o návrat k soběstačnosti, patriotismu a udržení/budování tradic.  

• Podpora zpracovatelů a místních podniků. Podpora místních producentů a 
produktů a regionálních značek.  

• Podpora krajinné rozmanitosti a péče o krajinu. Možnost využití potenciálu 
přírodních krás a existujících zajímavostí, budování nových. 

• Spolupráce s destinačními agenturami a infocentry. Rozvoj cestovního ruchu a 
volnočasového vyžití. Budování a rekonstrukce stezek, neproduktivních 
investic v lesích (např. ferraty), herních prvků v obcích ad. Využití přeshraniční 
spolupráce. 

• Podpora obchodů a služeb v obcích.  

• Přístupy šetrné k životnímu prostředí. Podpora zemědělství v intencích 
ekologického hospodářství, podpora malých farem a agroturistiky.  

• Pokles byrokracie a překážek při fungování biofarem a drobných zpracovatelů 
zemědělských produktů – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
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kraje. Špatná image regionu. Malá 
sounáležitost obyvatel s regionem. 

Dopad je mj. v růstu soběstačnosti regionu, růstu uvědomění si hodnoty 
místních zdrojů a s tím navázanou péči o ně, rozvoji místního podnikání a také 
většího vyžití a spokojenosti obyvatel i návštěvníků regionu. 

Potřeba: Rozvoj a podpora komunitních aktivit 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Útlum činnosti SUAS a dalších 
tradičních velkých podniků, dopad 
opatření covid na ekonomiku 
provozů. S tím souvisí hrozba omezení 
sponzoringu pro sportovní kluby, 
zájmové vzdělávání a volnočasové a 
komunitní aktivity v obcích. Klesající 
tradice a zájem o komunitní život 
v obci. V některých lokalitách nízké 
možnosti volnočasového a kulturního 
využití pro občany.  

• Podpora zajištění činnosti a rozvoje komunitních, zájmových, spolkových a 
vzdělávacích aktivit v obcích.  

• Podpora nositelů kultury v obcích a rozvoj spolkové činnosti vč. činnosti sborů 
dobrovolných hasičů.  

• Podpora komunitních center v obcích a aktivit neformálního a celoživotního 
vzdělávání.  

• Zvyšování nabídky a kvality kulturních a komunitních akcí. 
Dopad naplnění této potřeby se projeví ve větších možnostech kulturního, 
sportovního ad. vyžití občanů, potažmo návštěvníků regionu. Tím se zvýší 
spokojenost obyvatel, jejich sounáležitost s místem kde žijí (boj s tradiční 
vykořeněností obyvatel v regionu po dosídlení území). Zlepšení image regionu. 

 

Oblast: Infrastruktura 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury škol 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nízká vzdělanostní úroveň, nízká 
kvalita vzdělávání.  
Nedostatečné a zastaralé vybavení a 
infrastruktura ZŠ. 
Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků ve školství.  
Malé propojení škol a komunitního 
života v malých obcích.  
Nedostatečné kapacity či 
infrastruktura a vybavení MŠ. 

• Rozvoj infrastruktury a vybavení základních a mateřských škol pro zvýšení 
kvality vzdělávání dětí a žáků (vč. infrastruktury pro školní poradenská 
pracoviště).  

• Škola jako centrum komunitních aktivit malé obce.  

• Podpora zavádění využívání technologií do výuky.  

• Podpora aktivit škol v souladu s potřebami trhu práce a kompetencí pro 21. 
století, k tomu zajištění nezbytné infrastruktury.  

• Podpora zázemí škol, vč. kuchyní a jídelen.  

• Navyšování kapacit MŠ tam, kde je to relevantní, podpora infrastruktury 
dětských skupin. 

• Rozvoj pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a jejich přilákání a 
udržení do regionu. 

Dopad vyvolaný realizací aktivit naplňujících tyto potřeby povedou ke zlepšení 
vzdělanostní úrovně dětí, k růstu kvality vzdělávání (vč. kvality pedagogů) a 
taktéž ke zlepšení infrastruktury, vybavení a propojení škol na komunitní život 
v obci. 

Potřeba: Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Špatná image regionu. Nízká úroveň 
návštěvnosti v porovnání s ostatními 
částmi kraje. V některých lokalitách 
malé možnosti volnočasových aktivit. 

• Podpora rozvoje cestovního ruchu a volnočasového vyžití. Možnost využití 
potenciálu přírodních krás a existujících zajímavostí.  

• Budování a rekonstrukce cyklostezek a veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
(odpočívadla, parkoviště, značení, sociální zařízení).  

• Spolupráce s destinačními agenturami a infocentry. 

Dopad naplnění potřeby se projeví mj. ve zkvalitnění infrastruktury CR, což 
přispěje jak ke zlepšení image regionu, tak ke spokojenosti obyvatel a růstu CR. 

Potřeba: Obnova kulturních památek 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nevyhovující stav některých 
kulturních památek. Nedostatek 
zdrojů k jejich obnově a údržbě. 
Historické faktory (změny vlastníků a 
využití památek). Špatná image 
regionu. Nízká úroveň návštěvnosti 
v porovnání s ostatními částmi kraje. 

• Obnova kulturních památek evidovaných v seznamu kulturních památek, 
hledání finančních zdrojů na obnovu a údržbu památek. 

• Identifikace vhodného využití kulturních památek a zdrojů a zajištění jejich 
udržitelnosti. 

Dopad realizace aktivit vedoucích k naplnění této potřeby povede ke zlepšení 
stavu kulturních památek, image regionu, spokojenosti občanů i návštěvníků 
těchto památek. 

Potřeba: Rozvoj knihoven a muzeí 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatek zdrojů k obnově a 
rekonstrukci knihoven a muzeí. 

• Využití potenciálu knihoven a muzeí v cestovním ruchu i pro místní obyvatele.  
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Špatná image regionu. Nízká úroveň 
návštěvnosti regionu v porovnání 
s ostatními částmi KV kraje.  
Vykořeněnost obyvatel a nízká 
vzdělanost obyvatel. 

• Podpora rekonstrukcí, modernizace, obnovy a vybavení knihoven a muzeí. 
Udržení či větší zapojení knihoven a muzeí do komunitních aktivit v obci a 
zvýšení atraktivity regionu. 

Dopad naplnění potřeby rozvoje knihoven a muzeí se projeví v podobě obnovení 
jejich stavu a ke zlepšení jejich využití, vč. přesahu jejich fungování do 
komunitního života obce. 

Potřeba: Zvýšení připravenosti JSD hasičů 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Globální změny, nová rizika a hrozby. • Zvýšit připravenost jednotek sborů dobrovolných hasičů na nové výzvy. 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů, pořízení techniky, výstavba a 
rekonstrukce hasičských zbrojnic.  

• Budování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích. 

Dopad aktivit vázaných na naplnění těchto potřeb povede ke zvýšení zásahu 
schopnosti a efektivnosti jednotek SDH v regionu. 

Potřeba: Zkvalitnění veřejného prostoru 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedotaženost veřejného prostoru 
(funkčně i esteticky). Chybějící návsi a 
prostory komunitního setkávání. 
Existence brownfieldů. Nedostatek 
finančních zdrojů obcí na řešení 
nadstavby nad základní nezbytné 
infrastrukturní funkce. Další 
prohloubení problémů 
s financováním kvůli změnám ve 
způsobu výpočtu rozpočtového 
určení daní a snížení daňových výnosů 
v souvislosti s opatřeními covid. 
Špatná image regionu. 

• Zlepšení image regionu prostřednictvím péče o infrastrukturu a vzhled obcí. 
Myslet při budování infrastruktury také na vhodně koncipovanou kombinaci 
funkčnosti, estetiky, aspektů ŽP a chytrých řešení, vč. prvků modrozelené 
infrastruktury a herních prvků, propojení s požadavky na zadržování vody a 
ekologickou stabilitu sídel.  

• Zajistit údržbu veřejného prostoru.  

• Rozvoj participace občanů na rozhodování a s tím související vytváření prostor 
pro komunitní setkávání.  

• Funkční, estetický a chytrý veřejný prostor.  

• Revitalizace a další využití brownfieldů.  
Dopad uspokojení těchto potřeb se projeví ve vybudování funkčního, zeleného, 
chytrého, estetického a komunitou přijímaného a užívaného veřejného 
prostranství. Potažmo dojde také ke zlepšení image regionu. 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Stárnutí populace a nedostatek či 
nevyhovují bydlení, vč. 
nevyhovujících typů bydlení pro 
seniory.  
Nedostupné sociální služby pro 
stárnoucí či jinak potřebné obyvatele, 
zejména malých obcí. Nedostatečná 
infrastruktura a vybavení 
poskytovatelů sociálních služeb. 

• Zajištění možností vyhovujícího bydlení, vč. bydlení seniorů a 
hendikepovaných.  

• Zvýšit dostupnost a podmínky pro poskytování sociálních služeb. Podpora 
infrastruktury a vybavení pro poskytovatele sociálních služeb, terénní sociální 
pracovníci, dostupnost sociálních služeb.  

• Reagovat na stárnutí obyvatel zajištěním vhodných služeb. Podpora 
komunitních akcí a cílené zapojování seniorů do těchto aktivit. Úpravy 
bytového fondu. 

• Budování zařízení pro seniory v blízkosti obcí (lepší dostupnost, není nutnost 
stěhovat seniora do pro něj cizí obce a prostředí) – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Dopadem naplnění jmenovaných potřeb dojde ke zlepšení infrastruktury 
sociálních služeb, vč. služeb spojených s bydlením. 

Potřeba: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Jsou místa, kde infrastruktura chybí 
nebo je nedostatečná. Existence 
zchátralých budov (nejen v SVL). 
Nedořešené vlastnické vztahy.  
Špatné pokrytí internetem a mobilním 
signálem.  
Špatný stav dopr. cest, často i jejich 
poddimenzování, nedostatek spojů 
veřejné dopravy a jejich špatné 
naplánování ve vazbě na dojíždění. 
Nevyhovující stav či neexistence 
chodníků v obcích. Chybějící úseky 
cyklostezek. 
Špatně nastavený systém dotací a 
financování obcí, např. dotace jsou 

• Komplexní řešení infrastruktury obcí (vč. vodovodů a kanalizací), dopravní 
infrastruktury a internetového připojení a mobilního signálu.  

• Budování infrastruktury, vč. bezpečné dopravy a cyklodopravy. Doprovodná 
zeleň u dopravní infrastruktury a cyklostezek. Větší zohledňování aspektů ŽP 
při budování infrastruktury, např. vsak vody. 

• Plánování a prioritizace v rámci obcí. Participace občanů. Projektová příprava 
obcí, vč. komplexních řešení a současného budování rozvodů, přípojek a sítí. 

• Úprava časových rozpisů spojů veřejné dopravy v návaznosti na potřeby 
obyvatel. Chytrá řešení ve veřejné dopravě, sdílená doprava ad.   

• Změna systému dotací. Umožnit obcím nejprve řešit nezbytnou infrastrukturu– 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Úprava podmínek dotací na demolice (nejen pro SVL) – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

• Úprava legislativy, aby zdanění ze zisku firem působících v místě (i v případě 
sídla jinde) šel do regionu, reinvestice do regionu – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
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nastaveny jen na některé oblasti, ale 
obce musí nejprve zajistit základní 
nezbytnou infrastrukturu.  
Další prohloubení problémů 
s financováním kvůli změnám ve 
způsobu rozpočtového určení daní a 
daňových výnosů v souvislosti s covid. 

Dopad realizace aktivit spojených s naplněním potřeby kvalitní dopravní a 
technické infrastruktury je především v jejím pořízení, obnově, modernizaci. 
Potažmo v jejím lepším nastavení či větším přizpůsobení potřebám občanů. 

Potřeba: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 
Nedostatek fin. prostředků na údržbu, 
rozvoj a budování sportovišť a 
podporu sport. klubů. Útlum činnosti 
SUAS a dalších tradičních velkých 
podniků. Klesající zájem o sport. 
V některých lokalitách nízké možnosti 
volnočasového sportovního využití 
pro občany. Vliv opatření v souvislosti 
s covid na ekonomiku provozu 
podniků, chybí tak prostředky pro 
podporu komunitních, sportovních a 
kulturních aktivit od podniků. 

• Rozvoj a údržba sportovní infrastruktury. Podpora sportovních klubů. 
Vybudování dalších sportovišť pro volnočasové aktivity obyvatel.  

• Hledání finančních zdrojů na podporu sportu.  

• Osvěta, motivace, osobní příklad ze strany místních známých sportovců, hřiště 
a venkovní herní prvky pro děti v obcích. Motivace mladých ke sportu. 

Dopad aktivit spojených s rozvojem sportovní infrastruktury lze spatřit jak v jeho 
samotné výstavbě, obnově, modernizaci, či jiném zkvalitnění, tak také v rozšíření 
jejího užívání, zlepšení dostupnosti sportovní infrastruktury. Vedlejší pozitiva jsou 
ve zdravotních dopadech většího sportování především u dětí a mládeže. 

 

Shrnutí 

Příčina problému Souhrn oblastí rozvojového potenciálu 
Není shoda na prioritách mezi všemi 
aktéry v území (na vyšší i nižší úrovni 
rozhodování). 

Shoda na prioritách rozvoje. Zároveň budování diverzifikace za účelem zajištění 
stability a odolnosti vůči změnám, neboť nelze stavět budoucnost jen na jedné 
oblasti, firmě či odvětví, to vede k nestabilitě a závislosti. 
Oblasti potenciálu: 

• Lidské zdroje. 

• Životní prostředí. 

• Podnikatelské prostředí. 

• Zemědělství a rozvoj venkova. 

• Infrastruktura. 

 

 

  

jagri
Razítko
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3.  Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Představuje popis stavu, v jakém se bude území působnosti MAS nacházet po naplnění rozvojových 
potřeb identifikovaných v Analýze rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území MAS. V příp. 
naší MAS je vize definována takto:  

„Měníme Sokolovsko ve skutečný domov obrozením duše a krajiny.“  

 

3.1.2 Strategické cíle vč. monitorovacích indikátorů 

Pro dosažení vize MAS Sokolovsko definuje 5 strategických cílů, které se dále rozpadají do jednotlivých 
specifických cílů (viz kap. 3.1.3). Pro tyto strategické cíle byly dále stanoveny monitorovací indikátory. 

Tabulka 4 Přehled strategických cílů a jejich monitorovacích indikátorů 

Strategický cíl Název MI 
Výchozí 
hodnota 

Cílová hodnota ke 
konci realizace SCLLD 

Měrná 
jednotka 

Zdroj informací 

1: Rozvoj 
lidského 
potenciálu Počet obyvatel k 31. 

12. 2019 

89.095 

(k 31. 12. 2019) 

89.000  

(cílová hodnota 
reprezentuje pomalejší 
pokles, než je 
dosavadní trend) 

Počet 
obyvatel 

Data ČSÚ pro 
MAS 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci 
ÚP celkem 

2.150 

(k 31. 12. 2019) 

2.150  

(negativně působí 
útlum těžby a krize 
covid, v předchozích 
letech byla 
konjunktura, ambice je 
min. nezvyšovat počet 
uchazečů) 

Počet 
uchazečů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

Počet mladistvých 
uchazečů o 
zaměstnání v evidenci 
ÚP (do 19 let věku) - 
celkem   

88 

(k 31. 12. 2019) 

70  

(mezi lety 2018 a 2019 
došlo k nárůstu 
ukazatele, intervence 
by měly pomoci snížit 
hodnotu tohoto 
ukazatele) 

Počet 
mladistvých 
uchazečů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

Podíl nezaměstnaných 
osob celkem (vlastní 
výpočet z počtu 
uchazečů celkem a 
počtu obyvatel ve 
věku 15 až 64 let) 

3,7 

(k 31. 12. 2019) 

3,7  

(negativně působí 
útlum těžby a krize 
covid, v předchozích 
letech byla 
konjunktura, ambice je 
min. nezvyšovat počet 
uchazečů) 

Podíl 

Data ČSÚ pro 
MAS, vlastní 
výpočet 
z těchto dat 

Počet registrovaných 
trestných činů na 
1.000 obyvatel  

17,2  

(za rok 2019, 
údaj za okres 
Sokolov) 

16,0  

(intervence by měly 
pomoci snížení 
kriminality) 

Počet  

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast 
kriminalita a 
nehody 

Počet samostatných 
ordinací lékařů celkem 

57  62  Počet Statistická 
ročenka 
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(za rok 2019, 
okres Sokolov) 

(v porovnání s jinými 
okresy a dle počtu 
obyvatel je ordinací 
málo, vhodný by byl 
nárůst) 

Karlovarského 
kraje, oblast 
zdravotnictví 

Průměrná hrubá mzda 
zaměstnance vztažená 
na fyzické osoby 

28.849  

(za rok 2019, za 
Karlovarský 
kraj) 

33.000  

(trend je vzrůstající, 
ambice je min. 
dosáhnout průměru 
ČR, který byl v r. 2019) 

Kč 

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast trh 
práce 

2: Kvalita a 
udržitelnost 
životního 
prostředí Emise tuhých 

znečišťujících látek 
v ovzduší celkem 
(REZZO 1 – 4) 

1.962  

(tun celkem za 
Karlovarský 
kraj v roce 
2018, data za 
nižší území 
jednotky 
nejsou 
k dispozici) 

1.800  

(díky zeleno modrým 
investicím by mělo 
docházet k poklesu) 

tuna 

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast 
životní 
prostředí 

Čistírny odpadních vod 
pro veřejnou potřebu 
dle kraj (tab. str. 232 
ve statistické ročence 
ŽP 2018) 

100  

(z roku 2019) 

102  

(existují části obcí bez 
zajištění ČOV) 

Počet 

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast 
životní 
prostředí 

Produkce 
komunálního odpadu 
na jednoho obyvatele 

328  

(z roku 2018, 
celkem za 
Karlovarský 
kraj v roce 
2018, data za 
nižší území 
jednotky 
nejsou 
k dispozici) 

310  

(intervence by měly 
směřovat k poklesu 
produkce odpadů) 

kg/obyvatel 

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast 
životní 
prostředí 

3: Podpora a 
rozvoj 
podnikatelských 
aktivit 

RES - počet subjektů se 
zjištěnou aktivitou 
celkem 

7.310 

(k 31. 12. 2019) 

7.350  

(intervence a změny 
v ekonomické 
struktuře by měly 
směřovat k rozvoji 
podnikatelských 
aktivit) 

Počet 
subjektů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

RES – počet subjektů 
s CZ – NACE těžba a 
průmysl celkem (těžba 
a dobývání, 
zpracovatelství, 
výroba a rozvod 
elektřiny, plynu, tepla, 
zásobování vodou) 

1.081 (k 31. 12. 
2019) 

1.100  

(intervence a změny 
v ekonomické 
struktuře v souvislosti 
s ukončením těžby uhlí 
by měly vést 
k diverzifikaci a nárůstu 
ukazatele) 

Počet 
subjektů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

4: Podpora 
zemědělství, 
lesnictví a 
rozvoj venkova Zemědělská půda 

21.166,9 

(k 31. 12. 2019) 

21.166,9  

(cílem je minimálně 
zachovat zemědělskou 
půdu a zemědělství 
v území na stávající 
úrovni) 

ha 
Data ČSÚ pro 
MAS 

Lesní pozemky 
38.710,9 

(k 31. 12. 2019) 

38.710,9  

(cílem je minimálně 
zachovat lesní 

ha 
Data ČSÚ pro 
MAS 
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pozemky a lesnictví 
v území na stávající 
úrovni) 

RES - subjekty v CZ-
NACE- A Zemědělství, 
lesnictví, rybářství      

 

324  

(k 31. 12. 2019) 

 

324  

(cílem je minimálně 
zachovat zemědělství a 
lesnictví na území ve 
stávajícím rozsahu) 

Počet 
subjektů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

RES - subjekty v CZ-
NACE- I Ubytování, 
stravování a 
pohostinství     

566  

(k 31. 12. 2019) 

566  

(nepředpokládáme 
nárůst z důvodu 
dlouhodobého dopadu 
covid opatření v tomto 
sektoru, ačkoliv 
intervence směřují 
k nárůstu subjektů, 
tedy celkově stagnace) 

Počet 
subjektů 

Data ČSÚ pro 
MAS 

5: Zkvalitnění 
infrastruktury v 
obcích 

Počet partnerů MAS 
Sokolovsko 

79 

 

79  

(min. zachovat počet 
partnerů) 

Počet 
partnerů 

Vlastní data 

Rozdíl přistěhovalých 
a vystěhovalých (počet 
přistěhovalých celkem 
mínus počet 
vystěhovalých celkem) 

- 40  

(k 31. 12. 2019) 

- 181  

(k 31. 12. 2018) 

- 171  

(k 31. 12. 2017) 

- 392  

(k 31. 12. 2016) 

- 442  

(k 31. 12. 2015) 

pozn. údaje 
v letech 2015 – 
2018 jsou bez 
obce Citice 

- 20  

(dlouhodobý trend je 
snížení rozdílu mezi 
přistěhovalými a 
vystěhovalými, 
intervence by měly 
pomoci ke snížení 
odlivu obyvatel) 

Rozdíl počtu 
obyvatel 

Data ČSÚ pro 
MAS, vlastní 
výpočet 
z těchto dat 

Počet obyvatel 
s fixním přístupem 
k internetu na 100 tis. 
obyvatel 

22,9  

(za rok 2019, 
údaj za okres 
Sokolov) 

25,0  

(intervence by měly 
pomoci k připojení více 
obyvatel) 

Počet 
obyvatel na 
100 tis. 
obyvatel 

Statistická 
ročenka 
Karlovarského 
kraje, oblast 
informační 
společnost 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

V následující tabulce uvádíme přehled strategických a specifických cílů, opatření a jejich vazby na 
rozvojové potřeby. Tabulka s ohledem na velmi omezený max. rozsah SCLLD obsahuje pouze názvy 
potřeb. Podrobnější popis potřeb, jejich příčin a dopadů uvádíme v kapitole 2.3. Barvy v tabulce 
odpovídají vazbě na rozvojové oblasti: lidské zdroje (červená), životní prostředí (modrá), podnikatelské 
prostředí (oranžová), zemědělství a rozvoj venkova (zelená), infrastruktura (žlutá).  
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Tabulka 5 Přehled strategických a specifických cílů, opatření a jejich vazeb na rozvojové potřeby a rozvojové oblasti  

Strategický cíl Specifický cíl Opatření Rozvojová potřeba 
Rozvojová 

oblast 
(převažující) 

1: Rozvoj lidského 
potenciálu 

1.1: Rozvoj komunity 1.1.1: Podpora komunitních aktivit Rozvoj komunity Lid
ské zd

ro
je

 

Fungující rodina 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Informovaná společnost 

Zdravotní, sociální a další služby 

1.1.2: Prorodinná opatření Rozvoj komunity 

Fungující rodina 

1.1.3: Podpora zaměstnanosti Fungující rodina 

Kvalitní regionální školy 

Zaměstnanost/nezaměstnanost 

1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora 
sociálního začleňování 

Rozvoj komunity 

Fungující rodina 

Zaměstnanost/nezaměstnanost 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Informovaná společnost 

Zdravotní, sociální a další služby 

1.1.5: Zvyšování informovanosti obyvatel, rozvoj 
digitalizace a elektronizace 

Informovaná společnost 

1.2: Zvyšování kvality a 
dostupnosti vzdělávání 

1.2.1: Rozvoj kvality vzdělávání v regionálním 
školství 

Fungující rodina 

Kvalitní regionální školy 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Rozvoj infrastruktury škol 

1.2.2: Zvýšení dostupnosti a podpora 
vysokoškolského, dalšího a neformálního 
vzdělávání 

Kvalitní regionální školy 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Rozvoj infrastruktury škol 

1.3: Zajištění kvalitní a 
dostupné zdravotní, 
sociální a jiné péče 

1.3.1: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče Zdravotní, sociální a další služby 

1.3.2: Zajištění kvalitních a dostupných sociálních 
služeb 

Fungující rodina 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 
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Zdravotní, sociální a další služby 

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

1.3.3: Zajištění kvalitních a dostupných dalších 
služeb 

Fungující rodina 

Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Zdravotní, sociální a další služby 

Rozvoj sportovní infrastruktury 

2: Kvalita a 
udržitelnost 
životního prostředí 

2.1: Kvalita složek 
životního prostředí 

2.1.1: Zvyšování ekologické stability krajiny Zvyšování ekologické stability krajiny Živo
tn

í p
ro

střed
í 

Péče o vodní hospodářství 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

2.1.2: Péče o vodní hospodářství  Péče o vodní hospodářství 

Zkvalitnění veřejného prostoru 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

2.1.3: Revitalizace ploch po těžbě  Rekultivace a využití ploch po těžbě 

2.1.4: Čistota ovzduší Transformace energetiky 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

2.1.5: Zeleň v intravilánu Zvyšování ekologické stability krajiny 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Zkvalitnění veřejného prostoru 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

2.2: Efektivní a udržitelná 
energetika a odpadové 
hospodářství 

2.2.1: Snižování spotřeby energie a energetické 
náročnosti, změna systému výroby a distribuce 
energií a tepla 

Transformace energetiky 

Zefektivnění odpadového hospodářství a eliminace vzniku 
odpadů 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

2.2.2: Podpora OZE Transformace energetiky 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

2.2.3: Podpora a rozvoj komunitní energetiky Transformace energetiky 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

2.2.4: Podpora a rozvoj komunitních kompostáren Zefektivnění odpadového hospodářství a eliminace vzniku 
odpadů 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 
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2.2.5: Podpora činností vedoucích k redukci 
odpadů, cyklace, recyklace a dalšího využití odpadů 

Zefektivnění odpadového hospodářství a eliminace vzniku 
odpadů 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

3: Podpora a rozvoj 
podnikatelských 
aktivit 

3.1: Podpora a rozvoj 
podnikatelských aktivit 

3.1.1: Podpora výzkumu a vývoje Rozvoj zelené a chytré infrastruktury P
o

d
n

ikatelské p
ro

střed
í 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Rozvoj podniků s přidanou hodnotou 

3.1.2: Podpora rozvoje podnikání Rozvoj podnikání 

3.1.3: Podpora inovací v podnikání Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Rozvoj podniků s přidanou hodnotou 

4: Podpora 
zemědělství, lesnictví 
a rozvoj venkova 

4.1: Podpora zemědělství a 
lesnictví 

 

4.1.1: Investice do zemědělských podniků Rozvoj infrastruktury zemědělství a lesnictví Zem
ěd

ě
lství a ro

zvo
j ven

ko
va 

Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

4.1.2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

4.1.3: Lesnická a zemědělská infrastruktura, stezky Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

4.1.4: Lesnické technologie a produkty Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

4.1.5: Rozvoj a životaschopnost lesních oblastí Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

4.1.6: Pozemkové úpravy 

 

Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

4.2: Rozvoj venkova 4.2.1: Diverzifikace, rozvoj a zakládání nových 
podniků, venkovský cestovní ruch 

Rozvoj podnikání 

Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

4.2.2: Památky místního významu Podpora místních památek a kulturního dědictví 

4.2.3: Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra 
a vzdělávání 

Rozvoj komunity 

Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

Rozvoj a podpora komunitních aktivit 

Rozvoj infrastruktury škol 

Rozvoj knihoven a muzeí 
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4.2.4: Spolková činnost SDH Rozvoj a podpora komunitních aktivit 

Zvýšení připravenosti JSD hasičů 

4.2.5: Obchody v obcích Podpora tradic, lokálních zdrojů a drobného podnikání 

5: Zkvalitnění 
infrastruktury 
v obcích 

5.1: Zkvalitnění 
infrastruktury v obcích 

5.1.1: Infrastruktura pro zvyšování kvality a 
dostupnosti vzdělávání 

Rozvoj komunity In
frastru

ktu
ra 

Kvalitní regionální školy 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Rozvoj infrastruktury škol 

5.1.2: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního 
ruchu 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

5.1.3: Obnova kulturních památek Obnova kulturních památek 

5.1.4: Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí 
v obcích 

Rozvoj komunity 

Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí 

5.1.5: Infrastruktura pro připravenost hasičů jako 
složky IZS 

Péče o vodní hospodářství 

Zvýšení připravenosti JSD hasičů 

5.1.6: Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného 
prostoru v obcích 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Zkvalitnění veřejného prostoru 

5.1.7: Infrastruktura pro zvyšování kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

Zdravotní, sociální a další služby 

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

5.1.8: Rozvoj dopravní infrastruktury obcí Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

5.1.9: Rozvoj technické infrastruktury obcí Informovaná společnost 

Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

5.1.10: Zvyšování kvality sportovní infrastruktury Rozvoj sportovní infrastruktury 

Zdroj: vlastní zpracování
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

V této kapitole je přehled opatření SCLLD MAS Sokolovsko ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje 
ČR 21+. U každého opatření je uvedeno, jaký specifický cíl (cíle) pomáhá opatření naplňovat. Strategie 
regionálního rozvoje ČR 21+ vymezuje několik typů území. Vazba na daný specifický cíl je relevantní, i 
když do tohoto typu území spadají jen některé obce z územní realizace strategie MAS. Pro MAS 
Sokolovsko jsou ze Strategie regionálního rozvoj relevantní tyto typy území: 

• Strukturálně postižené kraje (celý Karlovarský kraj patří do této typologie). 

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (ORP Sokolov, ORP Kralice, kromě tří obcí v ORP 

Karlovy Vary). 

• Regionální centra a jejich venkovské zázemí (regionální centrum je Sokolov a jeho zázemí). 

• Zázemí aglomerace (sem patří část obcí z ORP Sokolov a Karlovy Vary, tyto obce jsou v zázemí 

Karlových Varů). 

Tabulka 6 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 
Specifický cíl 
strategického 
rámce SCLLD 

Opatření strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1: Rozvoj 
komunity 

1.1.1: Podpora 
komunitních aktivit 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

1.1.2: Prorodinná opatření 5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

1.1.3: Podpora 
zaměstnanosti 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních 
míst. 

1.1.4: Zvyšování úrovně 
gramotnosti a podpora 
sociálního začleňování 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

1.1.5: Zvyšování 
informovanosti obyvatel, 
rozvoj digitalizace a 
elektronizace 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

1.2: Zvyšování 
kvality a 
dostupnosti 
vzdělávání 

1.2.1: Rozvoj kvality 
vzdělávání v regionálním 
školství 

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

1.2.2: Zvýšení dostupnosti 
a podpora 
vysokoškolského, dalšího a 
neformálního vzdělávání 

4.4 Zajistit kompetentní lidi/pracovníky pro průmysl, služby a veřejnou správu. 

1.3: Zajištění 
kvalitní a 
dostupné 
zdravotní, 
sociální a jiné 
péče 

1.3.1: Zajištění kvalitní a 
dostupné zdravotní péče 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

1.3.2: Zajištění kvalitních a 
dostupných sociálních 
služeb 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

1.3.3: Zajištění kvalitních a 
dostupných dalších služeb 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 
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Specifický cíl 
strategického 
rámce SCLLD 

Opatření strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

2.1 Kvalita 
složek životního 
prostředí 

2.1.1: Zvyšování ekologické 
stability krajiny 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.2: Péče o vodní 
hospodářství 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.3: Revitalizace ploch po 
těžbě  

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

4.6 Revitalizovat a regenerovat území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel. 

2.1.4: Čistota ovzduší 3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.1.5: Zeleň v intravilánu 3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.2 Efektivní a 
udržitelná 
energetika a 
odpadové 
hospodářství 

2.2.1: Snižování spotřeby 
energie a energetické 
náročnosti, změna systému 
výroby a distribuce energií 
a tepla 

3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center. 

2.2.2: Podpora OZE 3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center. 

2.2.3: Podpora a rozvoj 
komunitní energetiky 

3.5 Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních center. 

2.2.4: Podpora a rozvoj 
komunitních kompostáren 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

2.2.5: Podpora činností 
vedoucích k redukci 
odpadů, cyklace, recyklace 
a dalšího využití odpadů 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

3.1: Podpora a 
rozvoj 
podnikatelských 
aktivit 

3.1.1: Podpora výzkumu a 
vývoje 

4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích. 

4.3 Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem a vývojem s většími přínosy pro 
hospodářství. 

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních 
míst. 

3.1.2: Podpora rozvoje 
podnikání 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních 
míst. 

3.1.3: Podpora inovací v 
podnikání 

4.1 Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích. 

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních 
míst. 

4.1: Podpora 
zemědělství a 
lesnictví 

4.1.1: Investice do 
zemědělských podniků 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.1.2: Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.1.3: Lesnická a 
zemědělská infrastruktura, 
stezky 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.1.4: Lesnické technologie 
a produkty 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.1.5: Rozvoj a 
životaschopnost lesních 
oblastí 

3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.1.6: Pozemkové úpravy 3.4 Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její 
degradaci. 

4.2: Rozvoj 
venkova 

4.2.1: Diverzifikace, rozvoj 
a zakládání nových 
podniků, venkovský 
cestovní ruch 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 
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Specifický cíl 
strategického 
rámce SCLLD 

Opatření strategického 
rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

5.1 Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních pracovních 
míst. 

4.2.2: Památky místního 
významu 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

4.2.3: Kulturní a spolková 
zázemí, komunitní centra a 
vzdělávání 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

4.2.4: Spolková činnost 
SDH 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

4.2.5: Obchody v obcích 3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

5.1: Zkvalitnění 
infrastruktury 
v obcích 

5.1.1: Infrastruktura pro 
zvyšování kvality a 
dostupnosti vzdělávání 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

5.1.2: Rozvoj veřejné 
infrastruktury cestovního 
ruchu 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

5.1.3: Obnova kulturních 
památek 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

5.1.4: Rozvoj infrastruktury 
knihoven a muzeí v obcích 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

5.1.5: Infrastruktura pro 
připravenost hasičů jako 
složky IZS 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

5.1.6: Zvyšování kvality a 
funkčnosti veřejného 
prostoru v obcích 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

5.1.7: Infrastruktura pro 
zvyšování kvality a 
dostupnosti sociálních 
služeb 

3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálnch centrech i v jejich venkovském zázemí s 
důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a reagovat na problémy 
spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně vyloučených lokalit. 

5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a podporovat 
komunitní život v obcích. 

5.1.8: Rozvoj dopravní 
infrastruktury obcí 

3.2 Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů. 

5.1 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na aglomerace 
metropole. 

5.1.9: Rozvoj technické 
infrastruktury obcí 

3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regionálních 
center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit propojení 
podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce. 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

5.1.10: Zvyšování kvality 
sportovní infrastruktury 

5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti. 

Pozn.: u 100 % opatření strategie byla definována provazba na SC Strategie regionálního rozvoje. 

 

3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Strategie obsahuje opatření, která se vzájemně prolínají, doplňují, někdy jsou vzájemně podmíněná. 
Tuto integrovanost opatření popisuje následující matice. 
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Tabulka 7 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Sokolovsko 21+ 
Název opatření 
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1.1.1: Podpora komunitních 
aktivit 

X                                            

1.1.2: Prorodinná opatření 2 X                                           

1.1.3: Podpora 
zaměstnanosti 

2 2 X                                          

1.1.4: Zvyšování úrovně 
gramot. a podpora soc. 
začleňování 

2 2 3 X                                         

1.1.5: Zvyšování 
informovanosti obyvatel, 
rozvoj digitalizace a 
elektronizace 

3 2 1 2 X                                        

1.2.1: Rozvoj kvality 
vzdělávání v regionálním 
školství 

2 2 3 3 1 X                                       

1.2.2: Zvýšení dostupnosti a 
podpora vysokoškolského, 
dalšího a neformálního 
vzdělávání 

2 2 3 2 2 3 X                                      

1.3.1: Zajištění kvalitní a 
dostupné zdravotní péče 

2  1 1    X                                     

1.3.2: Zajištění kvalitních a 
dostupných sociálních služeb 

2 2 1 1  1 1  X                                    

1.3.3: Zajištění kvalitních a 
dostupných dalších služeb 

1 1 1 1   1   X                                   

2.1.1: Zvyšování ekologické 
stability krajiny 

          X                                  

2.1.2: Péče o vodní 
hospodářství  

          2 X                                 

2.1.3: Revitalizace ploch po 
těžbě 

          3 2 X                                

2.1.4: Čistota ovzduší           1   X                               

2.1.5: Zeleň v intravilánu           2   1 X                              

2.2.1: Snižování spotřeby 
energie a energetické 
náročnosti, změna systému 
výroby a distribuce energií a 
tepla 

             3  X                             

2.2.2: Podpora OZE              3  2 X                            

2.2.3: Podpora komunitní 
energ. 

2             2  2 3 X                           

2.2.4: Podpora a rozvoj 
komunitních kompostáren 

2                 2 X                          

2.2.5: Podpora činností 
vedoucích k redukci odpadů, 
cyklace, recyklace a dalšího 
využití odpadů 

               2   2 X                         

3.1.1: Podpora výzkumu a 
vývoje 

  1    1         1 1   1 X                        

3.1.2: Podpora rozvoje 
podnikání 

  1          2   1 1     X                       

3.1.3: Podpora inovací v 
podnikání 

  1  1        2   1 1 1  1 1 1 X                      

4.1.1: Investice do 
zemědělských podniků 

  1                     X                     

4.1.2: Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů 

1  1                     1 X                    

4.1.3: Lesnická a zemědělská 
infrastruktura, stezky 

            1           1  X                   

4.1.4: Lesnické techn. a 
produkty 

                          X                  

4.1.5: Rozvoj a 
životaschopnost lesních 
oblastí  

           3               1 X                 

4.1.6 Pozemkové úpravy           1  2  1           2   X                

4.2.1: Diverzifikace, rozvoj a 
zakládání nových podniků, 
venkovský cestovní ruch 

  1                   1        X               

4.2.2: Památky místního 
významu 

1                             1 X              

4.2.3: Kulturní a spolková 
zázemí, komunitní centra a 
vzdělávání 

3    2                           X             

4.2.4: Spolková činnost SDH 3                               2 X            

4.2.5: Obchody v obcích 1  1      1             1            X           

5.1.1: Infrastr. pro zvyšování 
kvality a dostupnosti 
vzdělávání 

3 1 2 1  3 2        2                 1   X          

5.1.2: Rozvoj veřejné 
infrastruktury cestovního 
ruchu 

                         1    2 2     X         

5.1.3: Obnova kulturních 
památek 

1                              2     1 X        
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5.1.4: Rozvoj infrastruktury 
knihoven a muzeí v obcích 

3   1  2                          1   2 1  X       

5.1.5: Infrastr. pro 
připravenost hasičů jako 
složky IZS 

           2                     2      X      

5.1.6: Zvyšování kvality a 
funkčnosti veřejného 
prostoru v obcích 

1          2    2                1     2 2 1  X     

5.1.7: Infrastruktura pro 
zvyšování kvality a 
dostupnosti sociálních služeb 

  1 2     3                                X    

5.1.8: Rozvoj dopravní 
infrastruktury obcí 

                                 1 1 1 1     X   

5.1.9: Rozvoj technické 
infrastruktury obcí 

    3     1  1                      1        2 X  

5.1.10: Zvyšování kvality 
sportovní infrastruktury 

1     2    2                      1 2  1 1    1    X 

Pozn.: nic = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 
Zdroj dat: vlastní zpracování 

 

jagri
Razítko
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Následující tabulka shrnuje integrované rysy strategie na základě identifikovaných typů vazeb mezi 
opatřeními.  

Tabulka 8 Tabulka integrovaných rysů SCLLD MAS Sokolovsko 21+ 
Opatření Opatření Vazba Souvislost Popis souvislosti 

1.1.1 1.1.2 2 Věcná Obě opatření vedou k rozvoji lidského potenciálu a snižování sociálních 
problémů a nerovností. 

1.1.1 1.1.3 2 Věcná Obě opatření směřují ke stabilnímu rodinnému zázemí, fungující a 
materiálně zabezpečené rodině. 

1.1.1 1.1.4 2 Věcná Obě opatření vedou k rozvoji lidského potenciálu a snižování sociálních 
problémů a nerovností. 

1.1.1 1.1.5 3 věcná, časová, 
organizační 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o komunitních akcích. 

1.1.1 1.2.1 2 Věcná Komunitní aktivity přispívají k rozvoji kvality vzdělávání, např. sounáležitost 
s regionem, zároveň mohou být tyto aktivity realizovány ve školách. 

1.1.1 1.2.2 2 Věcná Obě opatření rozvíjí lidský potenciál, kvalitní regionální školství je základem 
pro potřebu lidí dále se vzdělávat. 

1.1.1 1.3.1 2 Věcná Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče je nutnou podmínkou pro další 
aktivity k rozvoji lidí. 

1.1.1 1.3.2 2 Věcná Zajištění kvalitní a dostupné sociální péče je nutnou podmínkou pro další 
aktivity k rozvoji lidí. 

1.1.1 1.3.3 1 Věcná Dostupné služby jsou nutnou podmínkou pro další aktivity k rozvoji lidí. 

1.1.1 2.2.3 2 Organizační Jedná se o komunitní princip využití ke konkrétnímu cíli. 

1.1.1 2.2.4 2 Organizační Jedná se o komunitní princip využití ke konkrétnímu cíli. 

1.1.1 4.1.2 1 Věcná Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přispívá k rozvoji 
komunitních aktivit. 

1.1.1 4.2.2 1 Věcná Investice do obnovy místních památek posilují sounáležitost obyvatel 
s regionem, což je zároveň jeden z cílů komunitních aktivit (synergie). 

1.1.1 4.2.3 3 věcná, časová, 
organizační, 
finanční 

Komunitní aktivity mohou být realizovány v zázemí vybudovaném 
v opatření 4.2.3. Vznik těchto zázemí je v mnoha obcích nutnou podmínkou 
pro tyto komunitní aktivity, neboť v obci není jiný vhodný prostor. 

1.1.1 4.2.4 3 věcná, časová, 
organizační, 
finanční 

Spolková činnost SDH přímo přispívá k naplnění opatření 1.1.1, pro 
komunitní aktivity pod SDH je nutno mít vhodnou infrastrukturu. 

1.1.1 4.2.5 1 Věcná Existence základních služeb v obcích, vč. dostupných obchodů, je nutnou 
podmínkou pro další aktivity k rozvoji lidí. 

1.1.1 5.1.1 3 věcná, časová, 
organizační, 
finanční 

Komunitní aktivity mohou být realizovány ve školách, zejména v malých 
obcích jsou školy jediným místem, kde se obyvatelé mohou scházet ke 
komunitním, kulturním a společenským aktivitám. 

1.1.1 5.1.3 1 Věcná Investice do obnovy kulturních památek posilují sounáležitost obyvatel 
s regionem, což je zároveň jeden z cílů komunitních aktivit. V zázemí 
památek mohou být také realizovány komunitní aktivity. 

1.1.1 5.1.4 3 věcná, časová, 
organizační, 
finanční 

Komunitní aktivity mohou být realizovány v obecních knihovnách a 
muzeích, zázemí těchto institucí jsou tradičně vhodná místa pro obecní 
komunitní aktivity. 

1.1.1 5.1.6 1 Věcná Investice do funkčního a estetického veřejného prostoru přispívají k pocitu 
sounáležitosti obyvatel s regionem, což je zároveň jeden z cílů komunitních 
aktivit (synergie). 

1.1.1 5.1.10 1 Věcná Sportovní infrastruktura poskytuje ve venkovských obcích zázemí pro 
realizaci obecních komunitních aktivit. 

1.1.2 1.1.3 2 věcná, organizační Dobře nastavená prorodinná opatření pomáhají k podpoře zaměstnanosti, 
rodiče dětí mají větší šanci k uplatnění na trhu práce. 

1.1.2 1.1.4 2 Věcná Vhodně nastavená prorodinná opatření cílí na stejnou cílovou skupinu 
sociálně znevýhodněných rodin jako aktivity směřující k sociálnímu 
začleňování. 

1.1.2 1.1.5 2 věcná, organizační Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o nabídce prorodinných opatření. 

1.1.2 1.2.1 2 Věcná Rodinné zázemí je jedním z faktorů výrazně ovlivňujícím vzdělávání žáků.  

1.1.2 1.2.2 2 Věcná Rodinné zázemí je jedním z faktorů výrazně ovlivňujícím vzdělávací dráhu 
a motivaci ke vzdělávání. 

1.1.2 1.3.2 2 Věcná Dostupné sociální služby a prorodinná opatření přispívají ke zlepšování 
rodinného zázemí a rodičovských kompetencí sociálně znevýhodněných 
rodin. 

1.1.2 1.3.3 1 Věcná Dostupnost služeb je důležitá také pro život rodin. 

1.1.2 5.1.1 1 Věcná Samotná infrastruktura škol nestačí ke kvalitnímu vzdělávání, rodinné 
zázemí výrazně ovlivňuje školní úspěchy žáků. 

1.1.3 1.1.4 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Zvyšování úrovně gramotností vede k lepšímu uplatnění osob na trhu 
práce, vč. osob ze znevýhodněných skupin. To má vliv na další rozvoj 
regionu. 
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1.1.3 1.1.5 1 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření aktivit 
podpory zaměstnanosti. 

1.1.3 1.2.1 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Kvalitní regionální školství je základem pro budoucí uplatnění žáků na trhu 
práce, a to včetně zaměstnání v oblastech s vyšší přidanou hodnotou, což 
má další pozitivní vliv na celkový rozvoj regionu. 

1.1.3 1.2.2 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Opatření jsou úzce provázaná, např. z hlediska dostupnosti zaměstnání pro 
kvalifikované pracovníky z jiných oblastí ČR (lékaři, pedagogové apod.), ale 
také pro podporu a rozvoj místních obyvatel a jejich uplatnění. Provázanost 
generuje celkový pozitivní efekt pro rozvoj regionu. 

1.1.3 1.3.1 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru zdravotnictví. 

1.1.3 1.3.2 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru sociálních služeb. 

1.1.3 1.3.3 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru služeb pro obyvatele. 

1.1.3 3.1.1 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru výzkumu a vývoje. 

1.1.3 3.1.2 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru malých a středních podniků. 

1.1.3 3.1.3 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru malých a středních podniků. 

1.1.3 4.1.1 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru zemědělských podniků. 

1.1.3 4.1.2 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. 

1.1.3 4.2.1 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru drobného podnikání na venkově. 

1.1.3 4.2.5 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v obchodech v obcích. 

1.1.3 5.1.1 2 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru školství, samotná infrastruktura nestačí pro kvalitní regionální 
školství. 

1.1.3 5.1.7 1 organizační Aktivity podpory zaměstnanosti mohou generovat pracovní místa 
v sektoru sociálních služeb, samotná infrastruktura nestačí pro dostupné 
sociální služby. 

1.1.4 1.1.5 2 věcná, organizační Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o nabídce aktivit k rozvoji gramotností. 

1.1.4 1.2.1 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Opatření jsou úzce provázána, jednak cílovou skupinou, ale také cíli aktivit 
a závislosti vzdělávací dráhy a školního úspěchu na rodinném zázemí. 

1.1.4 1.2.2 2 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Aktivity sociálního začleňování vedou k rozvoji lidského potenciálu a větší 
motivaci lidí účastnit se dalšího vzdělávání a ke snížení závislosti vzdělávací 
dráhy na rodinném zázemí. 

1.1.4 1.3.1 1 věcná Pro úspěšné sociální začleňování je nezbytná dostupnost zdravotní péče. 

1.1.4 1.3.2 1 věcná Pro úspěšné sociální začleňování je nezbytná dostupnost sociálních služeb. 

1.1.4 1.3.3 1 věcná Pro úspěšné sociální začleňování je nezbytná dostupnost služeb. 

1.1.4 5.1.1 1 věcná Samotná infrastruktura škol nestačí ke kvalitnímu vzdělávání, rodinné 
zázemí výrazně ovlivňuje školní úspěchy žáků. 

1.1.4 5.1.4 1 věcná Obecní knihovny a muzea jsou nositeli kulturních, vzdělávacích a 
osvětových aktivit. 

1.1.4 5.1.7 2 věcná, finanční Pro sociální začleňování je důležitá kvalitní a dostupná infrastruktura 
sociálních služeb. 

1.1.5 1.2.1 1 věcná, 
organizační, 
časová 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o nabídce vzdělávacích aktivit pro žáky v rámci regionálního 
školství. 

1.1.5 1.2.2 2 věcná, 
organizační, 
časová 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o nabídce vzdělávacích aktivit pro obyvatele a možností 
neformálního vzdělávání. 

1.1.5 3.1.3 1 věcná, 
organizační, 
časová 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel, rozvoji digitalizace a 
elektronice pomohou k rozšíření inovací v podnikání. 

1.1.5 4.2.3 2 věcná, 
organizační, 
časová 

Nástroje ke zvýšení informovanosti obyvatel pomohou k rozšíření 
povědomí o činnosti provozované v kulturním a spolkovém zázemí a 
komunitních centrech. 

1.1.5 5.1.9 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Pro zajištění informovanosti obyvatel a posílení digitalizace je nutno 
vybudovat nejprve infrastrukturu. 

1.2.1 1.2.2 3 věcná, časová Úzká souvislost mezi opatřeními je dána časovou následností jednotlivých 
stupňů ve vzdělávání. 
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1.2.1 1.3.2 1 věcná, organizační Kvalitní vzdělávání v regionálním školství je podstatné pro zajištění 
kvalitních sociálních služeb. 

1.2.1 5.1.1 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Samotná infrastruktura škol nestačí ke kvalitnímu vzdělávání, pro zlepšení 
kvality vzdělávání je nutná kombinace infrastrukturních opatření 
s měkkými aktivitami. 

1.2.1 5.1.4 2 věcná, 
organizační, 
časová 

Obecní knihovny a muzea často úzce spolupracují s regionálními školami, 
rozvoj jejich infrastruktury zlepší podmínky pro tuto spolupráci. 

1.2.1 5.1.10 2 věcná, 
organizační, 
časová 

Sport je součástí všestranného rozvoje jedince a je součástí rámcových 
vzdělávacích programů, sportovní infrastruktura tedy může být využívána 
nejen pro volnočasové sportovní aktivity, ale také v rámci výchovně 
vzdělávacího procesu ve školách. 

1.2.2 1.3.2 1 věcná, časová Dostupné vysokoškolské vzdělání je nutné pro dostatek kvalifikovaných 
pracovníků ve zdravotnictví. 

1.2.2 1.3.3 1 věcná, časová Dostupné vysokoškolské vzdělání je nutné pro dostatek kvalifikovaných 
pracovníků ve službách, zejména v řídících funkcích. 

1.2.2 3.1.1 1 věcná, časová, 
organizační 

Podpora rozvoje výzkumu a vývoje a jeho úzká spolupráce s dostupným 
vysokoškolským vzděláváním přispívá taktéž k jeho rozvoji.  

1.2.2 5.1.1 2 věcná, časová Dostupné vysokoškolské vzdělání je nutné pro dostatek kvalifikovaných 
pracovníků ve školství, zároveň je opatření zaměřeno také na neformální a 
celoživotní vzdělávání, které může být doplňkově realizováno 
v infrastruktuře ZŠ. 

1.3.2 5.1.7 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Jedno opatření se týká infrastruktury a druhé dostupnosti a kvality 
sociálních služeb. Je zde úzká propojenost, bez infrastruktury nelze 
poskytovat služby, služby nelze poskytovat bez pracovníků. 

1.3.3 4.2.5 1 věcná, časová Fungování obchodů na venkově generuje potenciál po další služby. 

1.3.3 5.1.9 1 věcná, časová Rozvoj dalších služeb na venkově závisí na úrovni technické infrastruktury. 

1.3.3 5.1.10 2 věcná, časová Zvyšování kvality sportovní infrastruktury přispívá ke zvýšení dostupnosti a 

kvality dalších služeb na venkově.  

2.1.1 2.1.2 2 věcná, časová Vyvážené vodní hospodářství přispívá k ekologické stabilitě krajiny, např. 
zadržování vody v krajině. 

2.1.1 2.1.3 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Revitalizace ploch po těžbě za respektování principů udržitelného rozvoje 
posílí ekologickou stabilitu.  

2.1.1 2.1.4 1 věcná, časová Zvyšování ekologické stability krajiny přispívá k zvyšování čistoty ovzduší 
díky vzniku nových ekosystémů. 

2.1.1 2.1.5 2 věcná, časová Zeleň v intravilánu vede ke zlepšení prostředí v sídlech. 

2.1.1 4.1.6 2 věcná Vhodně provedené pozemkové úpravy přispívají k ekologické stabilitě 
krajiny. 

2.1.1 5.1.6 2 věcná Vhodně upravený veřejný prostor za respektování principů udržitelného 
rozvoje posiluje ekologickou stabilitu. 

2.1.2 2.1.3 2 věcná, časová V rámci rekultivací mohou být budovány vodné plochy. 

2.1.2 4.1.5 3 věcná Opatření v lesních oblastech se týká také protipovodňových opatření. 

2.1.2 5.1.5 2 věcná Infrastruktura pro IZS se týká také zdrojů požární vody. 

2.1.2 5.1.9 1 věcná, časová Rozvojem technické infrastruktury dojde k vyšší ochraně a péči o vodní 
hospodářství eliminací splaškových a znečištěných vod prosakujících či 
tekoucích do vodního prostředí. 

2.1.3 3.1.2 2 věcná, časová Plochy po těžbě mohou být využity k rozvoji dalších podnikatelských 
aktivit. 

2.1.3 3.1.3 2 věcná, časová Plochy po těžbě mohou být využity k rozvoji dalších podnikatelských 
aktivit. 

2.1.3 4.1.3 1 věcná, časová Revitalizací ploch po těžbě může docházet k rozvoji lesnické a zemědělské 
infrastruktury či stezek v krajině. 

2.1.3 4.1.6 1 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

V souvislosti s revitalizací ploch po těžbě dochází k pozemkovým úpravám. 

2.1.4 2.1.5 1 věcná, časová Zvyšování čistoty ovzduší úzce souvisí s rostoucím podílem zeleně 
v intravilánu. 

2.1.4 2.2.1 3 věcná, 
organizační, 
časová 

Cílem obou opatření je kvalita ovzduší, snižování emisí, spotřeby energií. 

2.1.4 2.2.2 3 věcná, 
organizační, 
časová 

OZE založené na jiném principu než spalování, vedou ke zlepšení kvality 
ovzduší. 

2.1.4 2.2.3 2 věcná, 
organizační, 
časová 

Komunitní energetika při jiném principu výroby energie než spalování, 
vede ke zlepšení kvality ovzduší. 

2.1.5 4.1.6 1 věcná, časová Zeleň v intravilánu může být doprovodnou aktivitou pozemkových úprav. 
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2.1.5 5.1.1 2 věcná Zeleň může být doprovodnou aktivitou při budování infrastruktury 
základních škol. 

2.1.5 5.1.6 2 věcná Zeleň může být součástí moderně koncipovaného veřejného prostoru. 

2.2.1 2.2.2 2 věcná Souvislost opatření spočívá ve snižování energetické náročnosti a využití 
efektivních alternativních zdrojů. 

2.2.1 2.2.3 2 věcná, organizační Souvislost opatření spočívá ve snižování energetické náročnosti a využití 
efektivních zdrojů a distribuce. 

2.2.1 2.2.5 2 věcná, 
organizační, 
finanční 

Odpady mohou být energeticky využity. 

2.2.1 3.1.1 1 věcná Výzkum a vývoj se může týkat technologií ke snižování energetické 
náročnosti a využití nových zdrojů. 

2.2.1 3.1.2 1 věcná Podnikatelský sektor může projekty zaměřit na snižování energetické 
náročnosti své činnosti. 

2.2.1 3.1.3 1 věcná Podnikatelský sektor může projekty zaměřit na snižování energetické 
náročnosti své činnosti a hledání chytrých řešení v energetice. 

2.2.2 2.2.3 3 věcná, 
organizační, 
časová, finanční 

Energetická družstva mohou být založena na využití OZE. 

2.2.2 3.1.1 1 věcná Výzkum a vývoj se může týkat OZE. 

2.2.2 3.1.2 1 věcná Podnikatelský sektor může realizovat projekty OZE. 

2.2.2 3.1.3 1 věcná Podnikatelský sektor může realizovat projekty OZE. 

2.2.3 2.2.4 2 věcná, organizační Komunitní energetická družstva pracují na podobném principu jako 
komunitní kompostárny. 

2.2.3 3.1.3 1 věcná, 
organizační, 
finanční 

Podnikatelský sektor může být zapojen do energetického družstva. 

2.2.4 2.2.5 2 věcná, 
organizační, 
finanční 

Využití odpadů v kompostárně snižuje produkci odpadů. 

2.2.5 3.1.1 1 věcná Výzkum a vývoj se může týkat technologií na využití odpadů a eliminaci 
vzniku odpadů. 

2.2.5 3.1.1 1 věcná Inovace v podnikání týkat technologií na využití odpadů a eliminaci vzniku 
odpadů. 

3.1.1 3.1.3 1 věcná Opatření jsou provázána skrze inovace v podnikatelském sektoru. 

3.1.2 1.1.3 1 věcná Opatření jsou provázána skrze zaměření na podnikatele. 

3.1.2 4.2.1 1 věcná Opatření jsou provázána skrze zaměření na podnikatele. 

3.1.2 4.2.5 1 věcná Opatření jsou provázána skrze zaměření na podnikatele. 

4.1.1 4.1.2 1 věcná Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělce. 

4.1.1 4.1.3 1 věcná Opatření jsou provázána zaměřením na zemědělce. 

4.1.3 4.1.6 2 věcná Pozemkové úpravy souvisejí s činností zemědělců. 

4.1.3 5.1.2 1 věcná, časová Obě opatření mohou přispět k rozvoji místního cestovního ruchu. 

4.1.4 4.1.5 1 věcná, časová Investice do kvalitní lesnické technologie přispívají k posilování 
životaschopnosti lesních oblastí. 

4.2.1 4.2.2 1 věcná, časová Památky místního významu přispívají k rozvoji cestovního ruchu. 

4.2.1 5.1.2 2 věcná Obě opatření mají rozvíjet cestovní ruch. 

4.2.2 5.1.2 2 věcná Památky místního významu přispívají k rozvoji cestovního ruchu. 

4.2.2 5.1.3 2 věcná Obě opatření se zaměřují na obnovu památek. 

4.2.2 5.1.6 1 věcná Obnova památek přispěje ke zvyšování kvality a funkčnosti veřejného 
prostoru. 

4.2.3 4.2.4 2 věcná Obě opatření se týkají zázemí pro provozování komunitních či spolkových 
aktivit. 

4.2.3 5.1.1 1 věcná Komunitní aktivity mohou být doplňkově realizovány také v infrastruktuře 
základních škol. 

4.2.3 5.1.4 1 věcná Komunitní aktivity mohou být doplňkově realizovány také v knihovnách a 
muzeích. 

4.2.3 5.1.10 1 věcná Komunitní aktivity mohou být doplňkově realizovány také v rámci 
sportovišť. 

4.2.4 5.1.5 2 věcná Jedná se o stejnou cílovou skupinu SDH. 

4.2.4 5.1.10 2 věcná Opatření jsou provázána zaměřením na spolkové aktivity SDH. 

4.2.5 5.1.8 1 věcná Pro rozvoj obchodů v obcích je nezbytná dopravní infrastruktura. 

4.2.5 5.1.9 1 věcná Pro rozvoj obchodů v obcích je nezbytná technická infrastruktura. 

5.1.1 5.1.4 2 věcná, 
organizační, 
finanční 

Regionální školy a knihovny a muzea spolu spolupracují, budování 
infrastruktury je vhodné koordinovat.  

5.1.1 5.1.8 2 věcná, 
organizační, 
finanční 

Dopravní infrastruktura bývá budována také za účelem dostupnosti škol. 

5.1.1 5.1.10 1 věcná Obě opatření přispívají k rozvoji a vzdělávání žáků a dětí. 
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5.1.2 5.1.3 1 věcná Kvalitní infrastruktura cestovního ruchu přiláká návštěvníky a zvýší 
návštěvnost kulturních památek.  

5.1.2 5.1.4 1 věcná Kvalitní infrastruktura cestovního ruchu přiláká návštěvníky a zvýší 
návštěvnost knihoven a muzeí.  

5.1.2 5.1.6 2 věcná Veřejná infrastruktura cestovního ruchu a funkčně a esteticky vyřešený 
veřejný prostor spolu úzce souvisí. 

5.1.2 5.1.8 1 věcná Veřejná infrastruktura cestovního ruchu souvisí s dopravní infrastrukturou, 
např. kvalitní cyklostezky a jejich značení. 

5.1.2 5.1.10 1 věcná Veřejná infrastruktura cestovního ruchu souvisí s  kvalitní sportovní 
infrastrukturou. 

5.1.3 5.1.6 2 věcná Funkčně a esteticky upravený veřejný prostor zvyšuje atraktivitu přilehlých 
kulturních památek. 

5.1.3 5.1.8 1 věcná Dopravní infrastruktura je nezbytná pro dostupnost památek. 

5.1.4 5.1.6 1 věcná Funkčně a esteticky upravený veřejný prostor zvyšuje atraktivitu přilehlých 
knihoven či muzeí. 

5.1.6 5.1.10 1 věcná Rozvoj kvalitní sportovní infrastruktury přispívá ke zvyšování funkčnosti 
veřejného prostoru. 

5.1.8 5.1.9 2 věcná Dopravní a technická infrastruktura obcí spolu souvisí, např. zasíťování při 
rekonstrukci komunikace. 

Pozn.: 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba, opatření bez vzájemných vazeb v tabulce neuvádíme. 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Kapitola je nepovinná, nebyla pro dokument zpracována. 
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4.  Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Tato kapitola popisuje způsob řízení MAS Sokolovsko a standardy práce, z nichž vychází proces 
implementace. Základním dokumentem, který upravuje právní poměry uvnitř MAS Sokolovsko o.p.s., 
je statut, který obsahuje detailní popis činnosti povinných orgánů MAS Sokolovsko.  Dle statutu jsou 
definovány orgány obecně prospěšné společnosti viz níže. Podrobnosti o činnosti MAS Sokolovsko jsou 
definovány ve vnitřních směrnicích. Statut MAS Sokolovsko dále definuje např. zájmové skupiny 
(činnosti partnerů v jednotlivých zájmových skupinách, doporučené typy organizací, způsob přiřazení 
partnera k zájmové skupině) a způsob řešení sporů. 

Složení orgánů (valná hromada zakladatelů, správní rada, dozorčí rada a ředitel) je vymezeno 
v zakládací smlouvě. Složení valné hromady partnerů, programového výboru a monitorovacího výboru 
je tvořeno osobami soukromého, neziskového i veřejného sektoru, které vytvářejí na základě Rámcové 
smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na Sokolovsku platformu místního partnerství. Poměr 
partnerů veřejného sektoru v MAS nesmí přesáhnout 49 % hlasovacích práv. Výběrová komise je 
tvořena především ze zástupců subjektů, s nimiž byla uzavřena Rámcová smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci. Jednání orgánů se řídí jednacími řády. Přehledná struktura orgánů MAS, vč. 
zápisů z jednání a jednací řády jsou k dispozici na webu MAS zde: http://mas-
sokolovsko.eu/mas/organizace/prehled/. 

Společnost MAS Sokolovsko o.p.s. jako svou vnitřní organizační jednotku zřizuje Místní akční skupinu. 
Hlavní činností organizační složky MAS je provádění komunitně vedeného místního rozvoje. Pracovníci 
určení k zajištění realizace CLLD provádějí vzdělávací, poradenské a další rozvojové aktivity. Dále MAS 
Sokolovsko prezentuje CLLD a její aktualizace na Regionální stále konferenci. Zvyšuje způsobilost 
místních aktérů při vypracování a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového 
řízení, čehož bude dosahováno pomocí konzultací, workshopů a seminářů pro partnery MAS, s čímž 
souvisí také další vzdělávání pracovníků a manažerů MAS a účast na akcích pořádaných Národní sítí 
Místních akčních skupin a dalších setkání, konferencích apod. Statut a zakládací smlouva jsou 
k dispozici na webu MAS zde: http://mas-sokolovsko.eu/mas/dokumenty/. 

Další úkoly jsou spojeny s vypracováním nediskriminačního a transparentního postupu pro výběr 
projektů a dalších s tím spojených postupů. Stejně tak realizace jednotlivých akčních plánů SCLLD se 
bude řídit příslušnou dokumentací zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO, která bude zveřejněna 
na webu MAS.  

MAS má své sídlo a kancelář pro realizaci CLLD v budově Městského úřadu na Březové. MAS má 
zaměstnaného člověka na pozici vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který je schválen 
rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. 

Statutárním zástupcem MAS je ředitel MAS.  

Kontakty na pracovníky a statutárního zástupce MAS jsou zveřejněny na webu MAS http://mas-
sokolovsko.eu/kontakt/. 

Orgány obecně prospěšné společnosti a vnitřní organizační jednotky Místní akční skupiny (dále MAS) 
jsou znázorněny následujícím schématem. 

 

http://mas-sokolovsko.eu/mas/organizace/prehled/
http://mas-sokolovsko.eu/mas/organizace/prehled/
http://mas-sokolovsko.eu/mas/dokumenty/
http://mas-sokolovsko.eu/kontakt/
http://mas-sokolovsko.eu/kontakt/
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Obrázek 3 Organizační struktura právnické osoby MAS Sokolovsko o.p.s. a místního partnerství (tzv. organizační složky MAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Popis animačních aktivit  

MAS Sokolovsko o.p.s. působí v oblasti regionálního rozvoje na Sokolovsku již téměř 15 let. Za tuto 
dobu došlo k rozšíření řad jejích partnerů na 80 subjektů, a také k vytvoření velkého množství kontaktů 
a poměrně významnému prosíťování území. Byly tak navázány vazby mezi obcemi v území, 
mikroregiony, neziskovými organizacemi, některými státními organizacemi či orgány státní správy, 
školami, podnikatelskými subjekty a dalšími. MAS Sokolovsko při svých aktivitách vychází z velmi dobré 
znalosti území a z navázaných kontaktů, která často vede i k iniciaci projektových záměrů a tím ke 
zvyšování absorpční kapacity území. 

Právě uvedené znalosti území a kontakty přispívají k efektivnímu šíření informací ze strany MAS do 
území a také získávání informací z území směrem k MAS. Mezi hlavní komunikační prostředky ze strany 
MAS jsou využívány webové stránky, facebookové stránky, časopis, který MAS vydává 2x ročně, 
pravidelné informace o činnosti MAS, které jsou zasílány s měsíční periodicitou partnerům MAS, 
emailová či telefonická konzultace, jednání orgánů MAS, dotazníková šetření apod. 

Za jednu z nejvýznamnějších animačních a komunikačních činností považuje MAS Sokolovsko osobní 
setkání a komunikaci pracovníků Kanceláře MAS s aktéry v území. Konzultujeme potřeby partnerů a 
dalších aktérů z území.  Při individuálních konzultacích dochází k seznámení aktérů s dotačními 
možnosti. Dochází ke konzultaci projektových záměrů potenciálních žadatelů s ohledem na ověření 
jejich způsobilosti a případné pomoci s nalezením vhodného dotačního titulu v rámci SCLLD, příp. 
z jiných zdrojů. 

V rámci přípravy nové SCLLD, při střednědobé evaluaci, při přípravě podstatných změn SCLLD probíhají 
setkání nejen s partnery MAS, ale také s širší základnou aktérů v území. Prostřednictvím různých 
workshopů, facilitovaných jednání a setkání jsou ze strany širokého spektra zástupců z území získávány 
jejich potřeby, dochází ke zhodnocení, zda právě platné nastavení SCLLD a Akčního plánu je efektivní a 
v území potřebné. Se zástupci orgánů MAS dochází k úpravám preferenčních kritérií pro jednotlivé 
výzvy a operační programy tak, aby reflektovala realitu a potřeby žadatelů a výzev. Také v průběhu 
nového programového období bude MAS Sokolovsko pokračovat v těchto komunitních setkáních a 
workshopech. Jejich důležitost je zjevná, výstupy z nich ukazují na to, zda v daném období jsou SCLLD 
a Akční plán či podmínky výzev nastaveny reálně a adekvátně ke stavu a aktuálním potřebám území. 

Při plánování výzev MAS a naplňování Akčního plánu, jsou nejen partneři MAS informováni 
s předstihem, jsou nabízena školení pro žadatele, probíhají individuální konzultace. Kancelář MAS 
kontaktuje také z vlastní iniciativy obce na svém území s nabídkou dotačních možností v rámci SCLLD. 
V některých případech připravuje a realizuje pilotní projekty. 

Kontakty MAS se neomezují pouze na její území. Jsou navázány komunikační vazby na ostatní MAS 
nejen Karlovarského kraje, ale i v rámci celé ČR, a taktéž vazby na zahraniční MAS (zejména ty 
německé). Mezi MAS Sokolovsko a jinými MAS dochází ke sdílení zkušeností. Se zahraničními MAS 
vstupuje MAS Sokolovsko do společných projektů. 

MAS Sokolovsko také pořádá neformální aktivity, při kterých dochází k významnému síťování účastníků 
a navázání tak nových vazeb mezi subjekty činnými v území často v naprosto rozličných polích 
působnosti. Příkladem je organizace akce Čištění řeky Ohře, místní akční plány rozvoje vzdělávání, či 
zapojování do mezinárodních projektů ve formě asociovaného partnera.  

MAS Sokolovsko také prostřednictvím Regionální stálé konference informuje řídící orgány o postupu 
implementace SCLLD a s tím spojených výstupech a výsledcích. Zde lze zmínit i spolupráci v rámci ITI 
Karlovy Vary a s Krajským úřadem Karlovarského kraje. 

Všechny výše popsané animační a komunikační aktivity, které MAS Sokolovsko realizovala 
v programovém období 2014 - 2020, bude realizovat i v novém programovém období a bude je dále 
rozvíjet a optimalizovat.  
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4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční 
spolupráce  

Kapitola je nepovinná, nepředkládáme ji k hodnocení. 

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

Tato kapitola popisuje činnost MAS Sokolovsko v monitoringu a evaluaci strategie. MAS Sokolovsko 
bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro využití 
integrovaných nástrojů v programovém období 2021 - 2027 a v souladu s doplňujícími metodickými 
instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky. Pro sledování a vyhodnocování 
naplňování jednotlivých opatření (fichí) Akčního plánu budou ze strany Řídících orgánů stanoveny 
povinné indikátory (vycházející z Národního číselníku indikátorů). Hodnoty těchto indikátorů budou 
sledovány v monitorovacím systému.  

Tabulka s monitorovacími indikátory je uvedena v kapitole 3.1.2. 

Kromě povinných monitorovacích a evaluačních činností bude MAS Sokolovsko podobně jako v minulé 
programovém období provádět vlastní aktivity související s vyhodnocováním naplňování strategie. 
Hlavními orgány MAS Sokolovsko zodpovědnými za monitoring a evaluační aktivity jsou kancelář MAS 
a Monitorovací výbor (kontrolní orgán). 

Monitoring projektů se týká zejména investičních projektů a je realizován formou ex-post monitoringu. 
Předmětem monitoringu je pořízení fotodokumentace realizovaného projektu a komunikace 
s realizátorem projektu. Monitoring je realizován průběžně dle termínů ukončení realizace projektů.  

Průběžná evaluace se kromě povinností vyplývajících z metodických instrukcí Ministerstva pro místí 
rozvoj týká vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů a finančního čerpání v rámci akčního 
plánu a jeho jednotlivých programových rámců. V případě zjištění odchylek od plánovaných hodnot 
jsou vyhodnoceny příčiny a nastavena odpovídající opatření, např. změna v procesu animace, zvýšení 
metodické podpory žadatelům či úprava hodnot ve finančních plánech programových rámců. Na 
základě průběžné evaluace jsou také připravovány výzvy MAS a jejich přesné zacílení, např. výběr jen 
některých aktivit v rámci opatření programového rámce do dané výzvy. Průběžná evaluace je 
prováděna minimálně jednou ročně. 

 

 

4.5 Analýza rizik  

Kapitola je nepovinná příloha a nepředkládáme ji k hodnocení. 
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5.  Povinná příloha – Čestné prohlášení  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, 
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování 
standardů MAS.  

 

 

V Březové dne  

       …………………………………………………………….…. 

       Statutární zástupce MAS Sokolovsko o.p.s. 

                        Ing. Ivana Jágriková 


