
  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

  

Pozvánka na jednání pracovní skupiny 

k přípravě nového programového období 

MAS 2021-2027 

ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 14:30  

v sále Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 

 

 

Program: 

 

1) Zahájení 

2) Informace o přípravě nového programového období 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

4) Diskuse a ukončení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová 

kancelář MAS Broumovsko+, z. s. 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/






 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny k přípravě nového 

programového období MAS 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové pracovní skupiny: 

Zástupci veřejné správy, neziskového sektoru, oblasti školství a podnikání. 

  

Přítomni:  

Dle prezenční listiny. 

 

Hosté:  

Ing. Michaela Šumpíková, Mgr. Kristýna Jagošová, Bc. Dominika Sedláčková 

 

Program jednání 

1) Zahájení 

2) Informace o přípravě nového programového období 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

4) Diskuse a ukončení 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Název: Aktivní občané 1 

Datum jednání: 17. 9. 2020 

Čas zahájení jednání: 14:30 

Místo konání: 
sál Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 

550 01 Broumov 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

 

1) Zahájení 

Ing. Šumpíková a Mgr. Jagošová přivítaly a vzájemně představily členy pracovní skupiny 

a zahájily jednání. 

 

2) Informace o přípravě nového programového období 

Mgr. Jagošová uvedla základní informace o postupu přípravy nové Strategie MAS na období 

2021-2027. Dále zmínila průběh standardizace, kterou MAS aktuálně prochází a také 

představila operační programy, které se pro následující období vyjednávají – IROP 2, OP Z+ 

SZP, OP ŽP, OP TAK, OP JAK. 

3) Stanovení problémů a potřeb území 

Účastníci pracovní skupiny obdrželi jako podklad SWOT analýzu, která byla vytvořena při tvorbě 

stávající Strategie MAS a aktualizována při střednědobé evaluaci, kterou MAS procházela 

v loňském roce. Během jednání došlo k další aktualizaci SWOT analýzy na základě aktuální 

situace v území z pohledu účastníků pracovní skupiny (zástupci veřejné správy, neziskového 

sektoru, oblasti školství a podnikání) – u některých bodů došlo k návrhu jejich úplného 

odstranění, u některých došlo k úpravě formulace a také bylo několik bodů přidáno zcela nově. 

Aktualizovaná SWOT analýza v režimu změn je přílohou tohoto zápisu. 

 

4) Diskuse a ukončení 

Mezi body, které byly nově přidány do SWOT analýzy, patří z hrozeb např. nedostatek lékařů, 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízká motivace nezaměstnaných k práci, údržba 

krajiny, ze slabých stránek např. velká kumulace turistů v některých oblastech území, vzdálenost 

od větších center, z příležitostí např. vzorové projekty – zádrž vody v krajině, živnostenský 

inkubátor, nabídka alternativních forem vzdělávání a ze silných stránek např. atraktivní životní 

prostředí. 

K největším problémům v území patří dlouhodobě velký úbytek obyvatel (za posledních 20 let 

se jedná cca o 10 % obyvatel). Dalším velkým problémem je stárnutí obyvatelstva a vysoký 

počet osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

Jednání pracovní skupiny bylo ukončeno v 16:45. 

 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Kristýna Jagošová 

Zápis ověřil: Ing. Michaela Šumpíková 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


Pracovní skupina k 

přípravě nové 

Strategie MAS
Čtvrtek 17. 9. 2020



Program: 

Zahájení

Informace o přípravě nového programového období 

Stanovení problémů a potřeb

Diskuse a ukončení



Informace o přípravě 

nového programového 

období



Informace o přípravě nového programového 

období
 Standardizace MAS

 Kontrola dodržování standardů MAS.

 Nová Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko+

 Aktuálně probíhá její příprava.

 Aktualizace problémů a potřeb území Broumovska = území MAS.

 Odevzdání Strategie pro období 2021-2027 – předpoklad prosinec 2020/leden 2021.

 Schválení Strategie = MAS může vyhlašovat nové výzvy na podporu místních projektů.

 Operační programy nového období 2021-2027: 

 IROP 2, OP Z+, SZP, OP ŽP, OP TAK, OP JAK



Stanovení problémů a 

potřeb území



1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou 

vybavenost, technické infrastruktury a obnova 

veřejných prostranství

 1.1.1 Obnova bytů a rodinných domů na Broumovsku

 Pořízení, výstavba, obnova, rekonstrukce vč. zasíťování + sociální a dostupné bydlení.

 1.1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejné služby a volný čas

 Pro vzdělávání, sociální a zdravotní oblast, veřejnou správu, volný čas (hřiště, sportoviště, bazény a 

koupaliště) a občanskou vybavenost.

 1.1.3 Obnova veřejných prostranství a výsadba zeleně

 Výsadba v intravilánu, rekonstrukce veřejného osvětlení, obnova veřejných prostranství + mobiliář.

 1.1.4 Podpora znovuvyužívání brownfieldů

 Dokumentace brownfieldů a jejich využití k podnikatelské činnosti + propagace možnosti jejich 

využití.



1.2 Rozvoj veřejné dopravy, zvyšování 

bezpečnosti dopravy a podpora cyklodopravy

 1.2.1 Doprava na Broumovsku – bezpečnost, cyklodoprava, veřejná doprava

 Výstavba chodníků, bezpečných přechodů pro chodce, úpravy nebezpečných křižovatek a úseků, 

výstavba cyklostezek/cyklotras, místa pro přecházení + podpora alternativních způsobů dopravy a 

modernizace přestupních terminálů.



1.3 Zvyšování kvality života v regionu

 1.3.1 Rozvoj vzdělávání na Broumovsku, včetně potřebného vybavení

 Projekt MAP (podpora ČG, MG, polytechnika, inkluze + spolupráce s dalšími subjekty).

 1.3.2 Rozvoj sociálních a návazných služeb na Broumovsku

 Zvyšování kvality a kapacity sociálních a návazných služeb + podpora komunitní práce.

 1.3.3 Podpora mladých rodin

 Podpora příměstských táborů, dětských skupin, školních družin a klubů pro děti.

 1.3.4 Podpora pořádání kulturních aktivit

 Podpora spolkové činnosti.

 1.3.5 Zvyšování kvality veřejné správy

 Vzdělávání, zpracování rozvojových dokumentů.

 1.3.6 Podpora činnosti NNO na Broumovsku

 Propagace činnosti NNO, zapojení dobrovolníků + zajišťování prostředků pro činnost NNO a 

zájmových spolků.



1.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v 

oblasti služeb občanské vybavenosti a využívání 

nevyužívaných objektů

 1.4.1 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce

 Aktivity podporující vzájemnou výměnu zkušeností.



2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich 

zázemí

 2.1.1 Rozvoj nezemědělského podnikání

 Založení provozoven, rekonstrukce + vybavení. 

 Vznik, rozvoj a rozšíření kapacit sociálních podniků.



2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a 

lesnictví

 2.2.1 Rozvoj zemědělství na Broumovsku

 Pořízení strojů, výstavba a obnova objektů pro zemědělskou činnost + vzdělávání.

 2.2.2 Rozvoj lesnictví na Broumovsku

 Pořízení vybavení, strojů + výstavba a obnova objektů + vzdělávání + výsadba stromů (lesní 

školky) + zavádění protipovodňových opatření.

 2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě

 Obnova a rekonstrukce lesních a polních cest + pozemkové úpravy.



2.3 Rozvoj potravinářství

 2.3.1 Rozvoj potravinářství

 Založení a rekonstrukce provozovny + vybavení.



2.4 Zvyšování kvality celoživotního vzdělávání 

a uplatnitelnosti na trhu práce

 2.4.1 Snižování nezaměstnanosti na Broumovsku

 Rekvalifikace, kariérové poradenství, osvojování kompetencí. 

 2.4.2 Vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců

 Vzdělávací kurzy pro zaměstnance, individuální poradenství.



2.5 Rozvoj a zefektivňování marketingových 

nástrojů a propagace podnikatelských aktivit 

regionu

 2.5.1 Rozvoj systému regionálního značení výrobků

 Propagace regionálního značení.

 2.5.2 Podpora vytváření a rozvoje dalších nástrojů propagace a marketingu 

podnikatelských aktivit regionu

 Aktivity PKB.

 2.5.3 Podpora vytváření místních dodavatelských řetězců (výroba – zpracování –

prodej – propagace)

 Investice spojené se zpracováním, uváděním na trh a vývojem zemědělských produktů.



2.6 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v 

oblasti podnikání, zemědělství a zaměstnanosti

 2.6.1 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce

 Předávání zkušeností.



3.1 Posilování péče o krajinu a ochrana 

životního prostředí

 3.1.1 Podpora opatření na údržbu a ochranu přírody a krajiny (včetně ochrany 

zdrojů pitné vody)

 Liniové a skupinové výsadby, obnova a založení krajinných prvků, zvyšování kvality pitné vody + 

modernizace systémů pro její ochranu.

 3.1.2 Podpora protipovodňových opatření v krajině i sídlech

 Retenční zařízení, údržba a zvyšování kapacity vsakovacích a retenčních zařízení + usměrňování 

vody v krajině.

 3.1.3 Investice do vodohospodářské infrastruktury (výstavba a optimalizace ČOV 

a kanalizací)

 Výstavba kanalizace, modernizace ČOV.

 3.1.4 Podpora modernizace a zvyšování účinnosti energetické infrastruktury 

(včetně lokálních zdrojů topení) a využívání OZE

 Rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování.

 3.1.5 Zpracování studií obnovy a ochrany přírody a krajiny

 Územní studie (veřejná infrastruktura, řešení krajiny).



3.2 Zefektivnění systému nakládání s odpady

 3.2.1 Podpora opatření pro efektivnější nakládání s komunálními a dalšími 

odpady (sběrné dvory, třídící linky, systémy nakládání s odpady)

 Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.

 Třídící a dotřiďovací linky, zvyšování kapacity kompostáren.



3.3 Posilování dopadů environmentálního 

vzdělávání

 3.3.1 Podpora EVVO 

 Vzdělávací a informační akce.

 3.3.2 Posilování spolupráce s CHKO Broumovsko

 Konzultační činnost před realizací projektů, společné pořádání vzdělávacích akcí.



3.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v 

oblasti ochrany životního prostředí 

 3.4.1 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce

 Koordinační schůzky.



4.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

 4.1.1 Rozšíření a zvýšení kvality ubytovacích a stravovacích kapacit

 Zvyšování kapacit a zkvalitňování ubytovacích služeb + investice v oblasti stravování.

 4.1.2 Rozvoj muzeí na Bromovsku

 Rekonstrukce expozic, budování nových.

 4.1.3 Vytváření a obnova naučných stezek pro interpretaci místního přírodního a 

kulturního dědictví

 Obnova stávajících stezek a budování nových (propagace regionu).

 4.1.4 Rozvoj a zvyšování kvality infrastruktury pro alternativní formy dopravy 

(pěší stezky, cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky a další)

 Výstavba a modernizace cyklostezek, cyklotras, hipostezky + značení.

 4.1.5 Budování a modernizace doplňkové infrastruktury cestovního ruchu

 Doplňková infrastruktura pro turisty (odpočívadla, parkoviště, infrastruktura pro zimní sporty, 

rozhledna, lanovka.



4.2 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

 4.2.1 Podpora opatření pro propagaci CR v regionu

 Rozvoj služeb destinačního managementu + tvorba propagačních materiálů.

 4.2.2 Zpracování studií obnovy, ochrany a interpretace kulturního dědictví

 Zpracování studií a analýz.



4.3 Obnova kulturního dědictví

 4.3.1 Obnova movitých i nemovitých památek

 Restaurování památek (kostely, drobné sakrální stavby v krajině, hřbitovní zdi) + zvyšování jejich 

ochrany.

 4.3.2 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce

 Aktivní spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu.



Diskuse a ukončení



Dotazy



Děkujeme za pozornost :)


