
 

 
Zápis 

z pracovního setkání – skupinové diskuse k přípravě SCLLD 2021+ Rozvoj Tanvaldska z.s., 

konané dne 29.04.2021  

 

  
Místo: Jiřetín pod Bukovou čp. 15 - Centrum Sylvatica  

Začátek: 09:00 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program:  

1. Aktuální informace k realizaci SCLLD 2014 – 2020 

2. Aktuální informace k programovému období 2021+ (integrovaný nástroj CLLD) 

3. Komunitní projednání zaměření SCLLD MASRT 2021+ 

4. Diskuse. 

 

Ad 1) Aktuální informace k realizaci SCLLD 2014 – 2020 
- J.Kucin uvítal přítomné  a seznámil je s obsahem programu a účelem svolaného 

pracovního setkání. 
- J. Kucin provedl prezentaci aktuálně dosažených výstupů v  Programu rozvoje venkova 

v rámci realizace  SCLLD  MAS Rozvoj Tanvaldska.  Prezentace zahrnovala údaje o 
počtu provedených výzev, počtu podaných žádostí  členěných podle   fichí, s údaji o 
stavu čerpání alokace. Z přehledu vyplynul nezájem aktérů v území o některá opatření, 
proto byl proveden přesun financí mezi jednotlivými fichemi, tak aby byla vyšší 
pravděpodobnost vyčerpání celkové alokace na PRV. Ke dni jednání zůstává cca 0,5 mil 
Kč nedočerpáno. Tento zůstatek bude využit buď ještě v jedné výzvě v roce 2021, nebo 
bude zahrnut do přechodového období k části alokace na programové období 2021+. 

- F. Šafařík shrnuli  dosažené výsledky v operačních programech IROP a OPZ při 
realizaci SCLLD  MAS Rozvoj Tanvaldska.  Prezentace zahrnovala údaje o počtu 
provedených výzev a přehled podaných žádostí v těchto programových rámcích strategie.  
Aktuální situace počítá ještě s vyhlášením jedné výzvy IROP na zůstatek cca 3,5 mil Kč 
v tomto roce, čímž by byla alokace pro IROP zcela vyčerpána. V programovém rámci 
OPZ  podpořené projekty již určenou alokaci vyčerpaly. OPŽP byl místní akční 
skupinou, tak jak byl nastaven shledán jako velmi obtížně použitelný nástroj k realizaci 
SCLLD. 

- K prezentaci výstupů realizace SCLLD nebyl přítomnými vznesen žádný dotaz.  
 
 
 
Ad 2) Aktuální informace k programovému období 2021+  
 

- J. Kucin seznámil přítomné s aktuálním návrhem programového rámce „Společná 
zemědělská politika“ realizovaného místními akčními skupinami. Provedl výčet možných 
zaměření Fichí v období 2021+ s upozorněním, že toto nastavení ještě není konečné a 
může se změnit. Informoval o připravovaných změnách v administraci žádostí SZP – 
změna úlohy MAS. 



 

 

- F. Šafařík na základě stávajících dostupných informací provedl prezentaci možných cílů 
řešených prostřednictvím SCLLD v operačních programu IROP, TAK a OPŽP. 

 
 
Ad 3) Komunitní projednání zaměření SCLLD MASRT 2021+ 
 

- F. Šafařík seznámil přítomné s postupem projednávání a zmínil, že důležité je zaměření se 
na potřeby v území, které v dalším období při realizaci SCLLD 21+ mohou být řešeny. 
Následně prezentoval věcné zaměření rozvojových potřeb a návrh strategického rámce, 
který připravili zaměstnanci kanceláře MAS na základě znalostí o území a zkušeností 
z realizace SCLLD 2014 – 2020. 

- F. Šafařík vyzval k diskusi nad prezentovanou analýzou rozvojových potřeb a opatření a 
cíli zvolenými pro SCLLD 21+. 

- Do diskuse se zapojili všichni účastníci jednání a řešeny byly tyto oblasti potřeb: 
Dopravní a technická infrastruktura – potřeba zaměřit se na bezpečnost dopravy v pěší a 
cyklistické dopravě a podporovat bezpečnou bezmotorovou dopravu v rámci mobility 
obyvatel po regionu a obcích. Zaměřit se na zkvalitňování místních komunikací a také 
účelových. Řešit likvidaci odpadních vod v obcích, kde není napojení na kanalizaci a 
ČOV. 
Vzdělávací zařízení – pokračovat v realizaci projektů na zkvalitňování odborných učeben 
a zaměřit se i na družiny a venkovní prostory (hřiště, nádvoří, odpočinkové prostory). 
Zkvalitňovat prostředí a zázemí MŠ. 
Volnočasová infrastruktura – účastníci zmiňovali potřeby investování do budov, zázemí a 
prostor. Potřeba směřuje do zajištění kvalitní nabídky volnočasové infrastruktury, 
atraktivita pak zajišťuje smysluplné trávení volného času a zabraňuje rozvoji sociální 
problémů např. u dětí a mládeže. 
Životní prostředí – potřeba řešení veřejných prostranství s kompletním vybavením (nejen 
zeleň), potřeba pokračovat v řešení systému odpadového hospodářství a rozvíjet 
spolupráci mezi obcemi. Zmíněna byla potřeba reagovat na energetickou transformaci a 
začít využívat OZE dle místních charakteristik. 
Ekonomika a podnikání – potřeba podporovat drobné živnostenské podnikání a malé 
podnikání – v obcích to vytvoří větší rozmanitost pracovních a podnikatelských 
příležitostí a zmírní závislost na velkých průmyslových podnicích ve spádových centrech. 
Potřeba podpořit i nadále zemědělce a podpořit zpracování zemědělské produkce na 
místní a regionální úrovni. Je zmíněna potřeba zavádění nových technologií a inovací 
s tím, že se jedná o oblast s vysokou finanční náročností a dotační podpora je nezbytná. 
Sociální oblast – potřeba zmíněna na další rozvíjení sociálních služeb s podporováním 
sociální práce na území všech obcí a zajišťování prostor pro individuální a komunitní 
sociální práce. Potřeba zajištění služeb pro seniory, populace stárne a budou chybět 
kapacity – terénní, pobytové i ambulantní. 
Kulturní památky a CR – potřeba řešit CR jednotně v celém území nebo vybrat oblasti pro 
jednotné řízení. Potřeba investic do revitalizace kulturních památek – jednak řešit stav 
budov a také jejich možné využití např. vnitřních prostor – expozice, muzea, knihovny 
apod.   

- V průběhu diskuse nad rozvojovými potřebami F. Šafařík zároveň prezentoval opatření, 
která by měla naplňovat potřeby. Účastníci jednání se ztotožnili se strukturou opatření a 
cílů.  

- F. Šafařík v závěru diskuse informoval, že MAS na svém webu bude ještě realizovat 
anketní šetření zaměřené na potřeby, které slouží k upřesnění zaměření strategie.   
 

 



 

 

 

 

Ad 4) Diskuse 
 

- Do diskuse se nikdo další nepřihlásil. 
 
Předseda J. Kucin poděkoval přítomným za účast. 
 

 
 
 
V Jiřetíně pod Bukovou 29.04.2021 
Zapsala Tereza Šolcová                                        

 

 

 

                                                           …..…………………………… 

 Josef Kucin, předseda 


