
 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko, o.p.s. pro programové období 2014 - 2020 
Vize: „HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“ 

MAS Holicko je živý region, který naplňuje princip spolupráce partnerství občanů, veřejné správy a samosprávy, podnikatelských subjektů a neziskové sféry. Je místem pro spokojený, 
kvalitní a zdravý život svých obyvatel, s dostatečným potenciálem pro hospodářský růst při zachování kulturních a přírodních hodnot v duchu udržitelného rozvoje venkova. Je také 
příjemným a zajímavým regionem i pro jeho návštěvníky, kteří se sem chtějí vracet.  

Klíčové oblasti rozvoje území MAS Holicko 

A. Partnerská spolupráce  B. Kvalitní život v obcích C. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti  

D. Rozvoj cestovního ruchu E. Životní prostředí 

Strategické (dlouhodobé) cíle 

A.1  Budování a posilování 
partnerských vztahů rozvojových 
aktérů na území MAS s důrazem 
na využití potenciálu území 

B.1 Obnovou a doplněním 
občanské vybavenosti zkvalitnit 
život v jednotlivých obcích i 
regionu jako celku 
 

C.1  Vytvořením podmínek pro 
zvýšení výkonnosti místní 
ekonomiky hospodářských 
subjektů zajistit předpoklady pro 
stabilizaci stávajících a vznik 
nových pracovních míst přímo 
v obcích a tím napomoci 
ke stabilizaci osídlení regionu  
 

D.1 Podporou a rozvojem 
rozličných společenských akcí, 
tvorbou potřebného zázemí 
cestovního ruchu  a ucelené 
nabídky produktů zvýšit 
návštěvnost oblasti 

E.1 Upravená krajina s absencí 
neudržovaných a zanedbaných 
ploch v komunálním i agrárním 
prostoru, atraktivní pro místní 
obyvatele i turisty  

 B.2 Rozvojem sportovních 
a kulturních akcí v obcích rozšířit 
nabídku volnočasového vyžití 
obyvatel a návštěvníků 

C.2 Podporou zaměstnanosti a 
rozvojem vzdělávání souvisejícího 
s rozvojem řemeslné výroby, 
malého a středního podnikání 
zajistit stabilizaci a zvýšení 
pracovních míst přímo v regionu 
bez nutnosti dojíždění za prací 
 

D.2 Vytvoření nové komerční 
značky regionu, pod kterou by se 
do budoucna profiloval nový 
image Holicka  

E.2 Rozšířením třídění a recyklace 
odpadů zamezit dalšímu 
rozšiřování a vzniku nových 
černých skládek v regionu 

 B.3 Zlepšením stavu technické a 
dopravní infrastruktury a 
koncepční obslužnosti území na 
celém území regionu vyrovnat 
disparity mezi obcemi 
 

  E.3 Zvyšováním environmentální 
odpovědnosti a vzdělanosti k 
udržitelnému nakládání 
s přírodními zdroji 

 B.4 Pomocí prevence  zabezpečit 
běžný veřejný život v obcích 
z hlediska ochrany obyvatel 
 

   



 
Klíčová oblast rozvoje území MAS Holicko: 

A. Partnerská spolupráce 
Strategické (dlouhodobé) cíle 

A.1 Budování a posilování partnerských vztahů rozvojových aktérů na území MAS s důrazem na využití potenciálu území 

Podoblasti 

A.1.1 Rozvíjení spolupráce občanů, veřejné správy a samosprávy, podnikatelských 
subjektů a neziskové sféry na území MAS Holicko 

A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS 

Specifické (realizační) cíle a k nim přiřazené podporované aktivity 

A.1.1.1 Aktivní tvorba dostatečného prostoru na setkávání, navazování kontaktů a 
spolupráci nejrůznějších subjektů ať již vně či uvnitř jednotlivých sektorů a zájmových 
skupin místního partnerství. 
 Rozvoj místního partnerství. 

 Vytvoření efektivního systému komunikace mezisektorového partnerství (veřejný, soukromý a 
neziskový sektor). 

 Organizace osobních setkání uvnitř i vně různých sektorů (komunitní plánování – kulaté stoly). 

 Podpora propojení nestátních neziskových organizaci (NNO) a podnikatelů. 

 Podpora spolupráce mezi NNO. 

 Podpora spolupráce obcí při realizaci rozvojových činností. 

 Spolupráce vědy a výzkumu s podnikáním, zemědělstvím, lesnictvím a potravinářstvím. 

 Podpora mezigeneračních aktivit. 

 Vyhledávání a zapojování aktivních místních lídrů, místních autorit.  

 Zapojování veřejnosti do realizace rozvojové strategie. 

 Podpora aktivit zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. 

 Poradenství v projektové přípravě, vyhledávání finančních zdrojů a fundraisingu. 

 Příprava a iniciace regionálních projektů k realizaci rozvojové strategie území. 

 Vytváření komunikačního prostoru pro partnery MAS.  

 Nabízení možností vzdělávání partnerů MAS.  

 Realizace projektů spolupráce a zrcadlových projektů.  

 Vyhledávání partnerů pro region a projekty. 

A.2.1.1 Přenos zkušeností a aktivní spolupráce na regionální, národní i mezinárodní 
úrovni 

 Získávání zkušeností a informací na regionální, národní i mezinárodní úrovni. 

 Navazování kontaktů a výměna zkušeností s dalšími organizacemi.  

 Přenos zkušeností s vytvářením místního partnerství, přípravou a realizací projektů. 

 Spolupráce v rámci sítí MAS a dalších střešních organizací na všech úrovních. 

 Tematická spolupráce s vybranými MAS 
- rozvoj cestovního ruchu, 
- rozvoj zaměstnanosti, motivace k místní sounáležitosti obyvatel regionů, podpora aktivního 

občanství a aktivního přístupu k životu a rozvoji zejména u mladé generace,  
- rozvoj řemesel a zpracování místních produktů, podpora místní spotřeby a místního řetězce, 

podpora a rozšíření místního značení produktů,  
- rozvoj otevřenosti a modernizace výuky v základních a mateřských školách,  
- rozvoj pro rodinných aktivit a propojování generací. 

 Získávání expertů a šíření informací.  

 Podpora přenosu a rozvoje příkladů dobré praxe. 



 
Klíčová oblast rozvoje území MAS Holicko: 

B. Kvalitní život v obcích 
Strategické (dlouhodobé) cíle 

B.1 Obnovou a doplněním občanské 
vybavenosti zkvalitnit život v jednotlivých 
obcích i regionu jako celku 

B.2 Rozvojem sportovních a kulturních akcí 
v obcích rozšířit nabídku volnočasového 
vyžití obyvatel a návštěvníků 

B.3 Zlepšením stavu technické a dopravní 
infrastruktury a koncepční obslužnosti 
území na celém území regionu vyrovnat 
disparity mezi obcemi 

B.4 Pomocí prevence  zabezpečit běžný 
veřejný život v obcích z hlediska ochrany 
obyvatel 

Podoblasti 

B.1.1 Obnova a doplnění občanské 
vybavenosti v regionu 

B.2.1 Podpora volnočasových aktivit a 
spolkového života v obcích 

B.3.1 Zlepšení stavu technické a dopravní 
infrastruktury a koncepční obslužnosti 
území 

B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů 

Specifické (realizační) cíle a k nim přiřazené podporované aktivity 

B.1.1.1 Obnova a kultivace veřejných 
prostranství a center obcí 
 Zachování a obnova tradičního vzhledu a 

venkovského charakteru sídel. 

 Rekonstrukce, obnova a vytváření uměleckých, 
výtvarných a architektonicky cenných prvků v 
intravilánu obcí (např. kašny, fontány, sochy, 
sloupy). 

 Obnova a vytváření veřejných prostranství 
včetně oprav a osazování mobiliáře (lavičky, 
altány apod.). 

 Rekonstrukce a nová výstavba dětských hřišť 

 Investice do techniky na údržbu a úklid 
veřejných prostranství  

 Obnova rybníků, vodních prvků a zeleně v 
intravilánu obcí. 

 Zapojení veřejnosti do plánování a tvorby 
veřejných prostranství (včetně primární i 
následné péče). 

 Opravy, rekonstrukce, výstavba a vybavení 
veřejných budov (úřady, multifunkční prostory, 
nouzové byty apod.), integrovaných a školících 
center s využitím ICT a budov hasičských 
zbrojnic. 

 Opravy a úpravy k využívání objektů místního 
významu (např. historicky cenných budov 
včetně sakrálních staveb – např. panské stavby, 
fasády na návsi apod.). 

 Opravy, rekonstrukce a vybavení budov 
v souvislosti s církevními aktivitami. 

 Podpora oprav památkově chráněných objektů i 
pro soukromé subjekty. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 

B.2.1.1 Volnočasové aktivity a spolkový 
život 
 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba budov 

volnočasových zařízení (komunitní centra, domy 
dětí a mládeže, klubovny, mateřská centra, 
apod.) včetně zpracování projektové 
dokumentace. 

 Vybavení volnočasových zařízení. 

 Podpora a organizační zajišťování programů 
zajišťující další vzdělávání pro dospělé a seniory.  

 Podpora informovanosti o volnočasových 
aktivitách v regionu (např. brožura, web a 
podpora spolupráce poskytovatelů. 

 Propagace volnočasových aktivit. 

 Podpora akcí obnovujících či zakládajících tradice 
pro širokou veřejnost a podporující místní 
patriotismus.  

 Podpora projektů a programů posilující vztah 
dětí a mládeže k venkovu a místnímu dědictví.  

 Kurzy řemesel, lidových zvyků a umění.  

 Podpora projektů spolkové činnosti.  

 Iniciace setkávání různých spolků navzájem. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace, analýzy a expertízy, studie. 

B.3.1.1 Rozvoj technické infrastruktury 
 Budování a obnova kanalizace a ČOV v regionu. 

 Budování a obnova vodovodní sítě. 

 Optimalizace energetického zásobování území 
regionu (dokončení plynofikace obcí, podpora 
alternativním zdrojům energie, obnova 
elektrických sítí, apod.). 

 Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem 
budování a obnovu technické infrastruktury. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

B.4.1.1 Podpora bezpečnosti silničního 
provozu v obcích regionu 
 Budování chodníků podél hlavních komunikací. 

 Budování nových přechodů pro chodce. 

 Osvětlení přechodů pro chodce. 

 Budování cyklostezek v místech s exponovanou 
automobilovou dopravou (především podél 
silnice č.35). 

 Rekonstrukce, údržba a zpevňování polních a 
lesních cest jako podmínky pro rozvoj 
cykloturistiky. 

 Podpora dokumentací, studií a výkupu pro 
cyklostezky regionálního významu, sloužící 
cyklodopravě. 

 Budování zón s omezenou rychlostí jízdy – pěší a 
obytné zóny. 

 V místech s exponovanou automobilovou 
dopravou (především podél silnice č.35) opatření 
komunikací bezpečnostními a zpomalovacími 
prvky. 

 Realizace opatření vedoucích ke snížení intenzity 
dopravy. 

 Úpravy průtahů silnic obcemi regionu. 

 Úpravy křižovatek. 

 Osvětlení křižovatek. 

 Zkvalitnění dopravního značení. 

 Zabezpečení železničních přejezdů. 

 Zpracování projektové dokumentace k výše 
uvedeným aktivitám a studií řešení dopravní 
bezpečnosti. 

 Podpora projektů a programů zaměřených na 
dopravní výchovu dětí. 

 Budování dopravních hřišť v obcích. 



dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

 Podpora preventivních akcí a bezpečnostních 
kampaní pro všechny účastníky provozu na 
pozemních komunikacích (např:. přednášky ve 
školách, besedy s občany na téma používání 
reflexních prvků, cyklistických přileb, apod.). 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

B.1.1.2 Rozvoj komunitních služeb a 
vybavenosti obcí 
 Stavební úpravy stávajících poskytovatelů 

služeb s cílem dosažení technických parametrů, 
které jsou vyžadovány aktuálními předpisy 
(hygienické, požární, bezpečnost práce apod.).  

 Investice do základního technického vybavení 
stávajících a nových poskytovatelů služeb na 
venkově, aby bylo poskytování služeb rentabilní.  

 Investice do techniky, která umožní zemědělcům 
nabídku nových služeb (např. zařízení pro 
údržbu zeleně, údržbu komunikací v zimní 
období, apod.).  

 Podpora obnovy nebo zkvalitnění drobných 
služeb obyvatelstvu.  

 Investice do technického zázemí lékáren či 
výdejen léků, a ordinací lékařů v menších 
obcích, pro poštovní služby, pro občasné služby.  

 Zpřístupnění lékařské péče (dostatečné počty 
ordinací v obcích, příp. mobilní ordinace a 
dojížďka lékařů za pacienty) 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

B.2.1.2 Kulturní, společenské a sportovní 
akce a zázemí pro jejich pořádání 
 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba 

kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení 
pro kulturu, společenské vyžití, spolkovou činnost 
a sport v obcích regionu včetně zpracování 
projektové dokumentace. 

 Vybavení kulturních, sportovních a 
multifunkčních zařízení pro kulturu, společenské 
vyžití, spolkovou činnost a sport. 

 Iniciace a podpora co nejvšestrannějšího 
používání těchto zařízení ve formě různých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

 Vytváření zázemí pro pořádání kulturních, 
společenských a kulturních akcí regionálního 
charakteru.  

 Realizace kulturních událostí benefičního 
charakteru.  

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury 
 Opravy a údržba místních komunikací a 

chodníků a vyvíjení tlaku na zajišťování dobrého 
stavu silnic 2. a 3. třídy procházející regionem. 

 Budování nových místních komunikací, chodníků 
a parkovacích ploch s cílem optimální dopravní 
dostupnosti všech lokalit v obcích region. 

 Realizace opatření zklidňující dopravu. 

 Investice do techniky na údržbu místních 
komunikací, chodníků a veřejných prostranství, 
výsadby zeleně. 

 Koordinace a vytváření sdružení obcí za účelem 
obnovy a údržby komunikací místního významu. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

B.4.1.2 Zlepšení dohledu nad veřejným 
pořádkem 
 Rekonstrukce a nová výstavba veřejného 

osvětlení v obcích. 

 Vybudování bezpečnostních a kamerových 
systémů v obcích. 

 Zabezpečení objektů, RD, bytů a 
podnikatelských objektů na pult centrální 
ochrany/elektronické zabezpečovací systémy/, 
osazení mříží na průmyslové objekty, okna 
garáží, nemovitostí v odlehlých lokalitách, 
apod. 

 Podpora vzniku obecní policie v obcích regionu. 

 Koordinovaný postup při řešení vzniku 
meziobecní policie v regionu.  

 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba služeben 
obecní policie. 

 Vybavení služeben obecní policie. 

 Zpracování projektové dokumentace a studií k 
výše uvedeným aktivitám. 

 Podpora odborné přípravy a kvalifikačních 
kurzů pro členy obecní policie. 

 Podpora preventivních akcí a bezpečnostních 
kampaní (např.: přednášky ve školách, besedy 
s občany, apod.). 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a 
expertízy, studie. 

B.1.1.3 Podpora školství a celoživotního 
vzdělávání 
 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba budov 

vzdělávacích zařízení (mateřské školky, školy 
všech stupňů) včetně zpracování projektové 
dokumentace. 

 Vybavení učeben a školního zázemí především v 
souvislosti s inovativními formami vzdělávání. 

 Podpora projektů a programů posilující vztah 
dětí a mládeže k venkovu a místnímu dědictví. 

 Podpora zahraničních výměn a studijních 
pobytů dětí a mládeže.  

 B.3.1.3 Dopravní dostupnost a obslužnost 
regionu 
 Koordinovaný postup při řešení dopravní 

obslužnosti a při vyjednávání s poskytovateli 
veřejné dopravy. 

 Podpora vytíženosti a operativnosti veřejné 
dopravy, propagace a rozvoj dalších aktivit 
provazujících účely.  

 Podpora odstraňování bariér mezi jednotlivými 
druhy dopravy. 

 Vznik místní dopravní společnosti. 

 Vybavení jiných forem místní dopravy vč. 

B.4.1.3 Protipovodňová a požární prevence 
 Podpora zaměřená na regenerace vodních toků 

a vybudování protipovodňových opatření, 
včetně bezpečnostních prvků. 

 Vybudování varovného, výstražného a 
informačního systému v obcích regionu. 

 Napojení varovného systému v obcích na 
Integrovaný záchranný systém Pardubického 
kraje. 

 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
jednotlivých obcí regionu a jejich vzájemná 
spolupráce. 



 Pořádání vzdělávacích, informačních a 
osvětových akcí. 

 Obnova funkčnosti nevyužitých kapacit 
obecních škol k zajištění celoživotního 
vzdělávání nebo k jiným aktivitám.  

 Vybavení a obnova zařízení škol související s 
realizací celoživotního vzdělávání pro obyvatele 
regionu.  

 Podpora úprav budov škol směřujících k jejich 
mimoškolnímu využívání - aktivity směřující k 
vytváření informační společnosti (přístup k 
internetu, knihovnictví, apod.). 

 Podpora odborné přípravy a kvalifikačních kurzů 
pro pedagogické pracovníky. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

pořízení dopravních prostředků pro regionální 
aktivity.  

 Vytváření systémů dopravy žáků z odlehlejších 
částí regionu (svoz školními autobusy atd.). 

 Opravy, obnova a nová výstavba autobusových 
a železničních zastávek, úpravy jejich okolí 
včetně zeleně, zvýšení jejich atraktivity.  

 Zpracování studií řešení dopravní dostupnosti a 
obslužnosti. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba zbrojnic 
SDH. 

 Vybavení zbrojnic SDH. 

 Investice do zabezpečení akceschopnosti 
jednotek SDH (např.: investice do pořízení 
zásahové požární techniky, věcných prostředků 
požární ochrany a vybavení jednotky). 

 Podpora odborné přípravy a kvalifikačních 
kurzů pro členy SDH. 

 Podpora preventivních akcí a bezpečnostních 
kampaní (např.: přednášky ve školách, besedy 
s občany, apod.). 

 Zpracování povodňových plánů. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a 
expertízy, studie. 

B.1.1.4 Podpora sociálních služeb a 
zapojení sociálně a jinak znevýhodněných 
skupin občanů do života v obcích a v 
regionu 
 Rekonstrukce, opravy a nová výstavba zařízení 

poskytujících sociální služby (krizová centra, 
mateřská centra, nouzové byty, stacionáře, 
domy s pečovatelskou službou, zařízení pro 
handicapované, útulky pro zvířata, apod.). 

 Vybavení zařízení poskytujících sociální služby. 

 Činnost a rozvoj organizací, zabývajících se 
sociální problematikou. 

 Aktivity umožňující rovný přístup sociálně 
znevýhodněným osobám a jejich zapojení do 
běžného života (bezbariérové přístupy, sociální 
koordinátoři apod.) 

 Zvýšení informovanosti, osvěty a prevence v 
sociální problematice. 

 Podpora odborné přípravy a kvalifikačních kurzů 
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 
službách. 

 Rozvoj a zakládání sociálního podnikání. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

   

 



 
Klíčová oblast rozvoje území MAS Holicko: 

C. Podpora podnikání a zaměstnanosti 
Strategické (dlouhodobé) cíle 

C.1 Vytvořením podmínek pro zvýšení výkonnosti místní ekonomiky hospodářských subjektů zajistit předpoklady pro stabilizaci 
stávajících a vznik nových pracovních míst přímo v obcích a tím napomoci ke stabilizaci osídlení regionu 

C.2 Podporou zaměstnanosti a rozvojem 
vzdělávání souvisejícího s rozvojem 
řemeslné výroby, malého a středního 
podnikání zajistit stabilizaci a zvýšení 
pracovních míst přímo v regionu bez 
nutnosti dojíždění za prací. 

Podoblasti 

C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v 
oblasti zemědělství a lesnictví se 
zachováním stability krajiny 

C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik 
nových a rozvoj stávajících podnikatelských 
subjektů do regionu 

C.1.3 Vytvořit předpoklady pro zvyšování 
kvalifikace a využívání podpor z národních 
a evropských zdrojů podnikatelskými 
subjekty v regionu  

C.2.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj 
vzdělanosti v souladu s potřebami regionu 

Specifické (realizační) cíle a k nim přiřazené podporované aktivity 

C.1.1.1 Podpora rozvoje zemědělského 
podnikání 

 Investice do zemědělských podniků, které zvyšují 
výkonnost a udržitelnost podniku, týkají se 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
produktů. 

 Nákup strojního vybavení. 

 Investice na založení a rozvoj nezemědělských 
činností. 

 Diverzifikace zemědělského podnikání. 

 Rozvoj agroturistiky. 

 Podpora obnovy tradičních sadů, zahrad, rozvoj 
zahradnických služeb.  

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

 Vznik, vybudování a vybavení konzultačních a 
poradenských center pro zemědělské subjekty. 

 U nově vznikajících zemědělských subjektů 
preferovat výrobu a provozy ohleduplné 
k životnímu prostředí a u stávajících podnikatelů 
podporovat zavádění ekologicky čistých 
technologií (důraz na nezávadné ukládání 
produktů živočišné výroby a welfare chovu 
zvířat, podpora využívání obnovitelných zdrojů 
energie, apod.). 

 

C.1.2.1 Podpora drobného podnikání, 
rozvoje služeb a tradičních řemesel 

 Vytvoření databáze ploch a objektů pro 
podnikání, u nichž je předpoklad pronájmu či 
prodeje, databázi pravidelně aktualizovat. 

 Rekonstrukce a nová výstavba provozoven 
podnikatelských subjektů v regionu. 

 Investice do nového vybavení provozoven a 
nových technologií. 

 Zpracování projektových dokumentací, 
marketingových studií, podnikatelských plánů a 
analýz legislativních předpisů v souvislosti s 
rozvojem tradičních řemesel a drobného 
podnikání a účast na vytváření podmínek pro 
jeho rozvoj. 

 U nově vznikajících podnikatelských subjektů 
preferovat výrobu a provozy ohleduplné 
k životnímu prostředí a u stávajících 
podnikatelů podporovat zavádění ekologicky 
čistých technologií (bezodpadové technologie, 
podpora využívání obnovitelných zdrojů 
energie, apod.). 

 Rozvoj a zakládání sociálního podnikání. 

 Obnova a rozvoj tradic jako možnost pro další 
ekonomický rozvoj.  

 Zlepšování a propojování stávajících 
podnikatelských aktivit vedoucích ke vzniku 
nového pracovního místa na venkově (např. 
technické úpravy umožňující vznik nového 

C.1.3.1 Vzdělávací a školící aktivity pro 
podnikatelské subjekty včetně zemědělců 

 Zajišťování informačních zdrojů pro podnikatele a 
zemědělce v oblasti legislativy a účetnictví. 

 Zvyšování znalostí podnikatelů a zemědělců pro 
využívání moderních informačních a 
komunikačních technologií. 

 Školení a výchova kvalitních zaměstnanců. 

 Přenos zkušeností a znalostí, vzájemná výměna 
informací, příklady dobré praxe. 

C.2.1.1 Podpora zaměstnanosti a rozvoj 
vzdělanosti v souladu s potřebami regionu 

 Podpora spolupráce potenciálních 
zaměstnavatelů a obcí s úřady práce při 
vytváření pracovních příležitostí pro 
nezaměstnané. 

 Podpora snižování počtu dlouhodobě 
nezaměstnaných v regionu a zvyšování možnosti 
jejich uplatnění na trhu práce. 

 Specifikace deficitních služeb v obcích regionu a 
oslovení potenciálních poskytovatelů (vytvoření 
nabídky a požadavků). 

 Vytvoření databáze ploch a objektů pro 
podnikání, u nichž je předpoklad pronájmu či 
prodeje, databázi pravidelně aktualizovat. 

 V návaznosti na rozvoj cestovního ruchu 
podporovat odbyt místních tradičních výrobků, 
řemesel a krajových specialit v rámci rozvoje 
místních, respektive regionálních aktivit kulturně 
společenského charakteru.  

 Podpora systému dostatečné podpory pro 
začínající podnikatele.  

 Budování podnikatelských inkubátorů pro 
zajištění místních služeb nebo zvýšení přidané 
hodnoty místní produkce. 

 Podpora a organizační zajišťování vzdělávacích 
akcí pro nezaměstnané. 

 Zajištění IT vzdělávání v regionu. 

 Zvýšení jazykové a odborné vzdělanosti formou 



pracovního místa s ohledem na legislativní 
předpisy…).  

 Tvorba zázemí pro vznik nových 
podnikatelských aktivit s cílem vytvořit trvalé 
pracovní příležitosti pro samotného podnikatele 
s perspektivou rozšíření (např. podnikání v 
oblasti IT apod…). 

 Budování spolupracujících sítí producentů a 
podpora místních výrobků a služeb a jejich 
prodeje. 

 Vznik, vybudování a vybavení konzultačních a 
poradenských center pro drobné podnikatele. 

 Pomoc při propagaci nabízených služeb. 

jazykových kurzů v regionu a zahraničních praxí.  

 Podpora zainteresovanosti podniků na oblasti 
odborného školství (podpora škol a stipendia). 

 Podpora dalších funkcí základního školství na 
venkově při zvyšování vzdělanosti dalších skupin 
obyvatel. 

 Zřizování učňovských pracovních míst u místních 
řemeslníků – vybavení.  

 Zřizování výukových center pro potřeby služeb v 
regionu (příprava kvalifikovaných pracovníků). 

C.1.1.2 Podpora lesního hospodářství 

 Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění 
na trh. 

 Projektová příprava akcí - stavební projektové 
dokumentace všech stupňů, analýzy a expertízy, 
studie. 

 

C.1.2.2 Podpora regionálních produktů, 
řemesel a služeb včetně jejich propagace 

 Podpora zvyšování prodeje regionálních 
produktů či služeb ve spolupráci producentů.  

 Podpora regionální certifikace výrobků.  

 Vytvoření internetového tržiště místních 
výrobků. 

 Podpora místních trhů a jejich organizace. 

 Propagace místních produktů, řemesel, služeb a 
certifikovaných známek na místní, regionální, 
národní i mezinárodní úrovni včetně účasti na 
prezentačních akcích a jejich pořádání (veletrhy, 
výstavy, ochutnávky, semináře, apod.). 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení drobných 
výroben a podpora zpracování místních 
produktů (zavádění povinných hygienických 
standardů). 

 Zřizování a vybavení prodejen místních 
produktů a podpora přímého prodeje. 

 Zpracování projektových dokumentací, 
marketingových studií, podnikatelských plánů a 
analýz legislativních předpisů v souvislosti s 
místními produkty a službami a účast na 
vytváření podmínek pro jejich vznik. 

C.1.3.2 Maximální zpřístupnění informací o 
aktuálních podporách z národních a 
evropských zdrojů  

 Vytvoření seznamu podpor z národních a 
evropských zdrojů a ten zpřístupnit potenciálním 
zájemcům pomocí informačního systému, 
seznam pravidelně aktualizovat. 

 Organizace vzdělávacích a školících akcí pro 
malé, střední podnikatele a zemědělce ke 
zvyšování jejich znalostí v oblasti možností 
získávání podpor z národních a evropských 
zdrojů. 

 



 

Klíčová oblast rozvoje území MAS Holicko: 

D. Rozvoj cestovního ruchu 
Strategické (dlouhodobé) cíle 

D.1 Podporou a rozvojem rozličných společenských akcí, tvorbou potřebného zázemí cestovního ruchu  a ucelené 
nabídky produktů zvýšit návštěvnost oblasti 

D.2 Vytvoření nové komerční značky regionu, pod kterou 
by se do budoucna profiloval nový image Holicka 

Podoblasti 

D.1.1 Vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj cestovního 
ruchu včetně propagace regionu 

D.1.2 Rozvoj venkovské turistiky (agroturistika, 
ekoturistika, zážitková turistika, cykloturistika) 

D.2.1 Prezentace regionu Holicka na regionální, národní i 
mezinárodní úrovni 

Specifické (realizační) cíle a k nim přiřazené podporované aktivity 

D.1.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch (rozhledny, pěší 
stezky, naučné stezky, půjčovny sportovních potřeb, servis, 
apod.) 

 Rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba 
objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny 
kol, apod.).  

 Rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba 
ploch a objektů pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak 
venkovních – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, apod.  

 Investice do sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro 
sportovní vyžití. 

 Budování pěších stezek, hippostezek a tematických naučných 
stezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa) s napojením 
na stávající cykloturistickou síť a stávající zajímavosti turistického 
ruchu. 

 Budování nových turistických atraktivit (vyhlídky, rozhledny, lávky, 
inovativní produkty apod.). 

 Obnova a budování přírodních koupališť, pláží a požárních nádrží 
s možností rekreačního využití.  

 Zpracování projektové dokumentace a studií pro výše uvedené 
aktivity včetně marketingových studií, podnikatelských plánů 
apod. 

 Komplexní propagace infrastruktury cestovního ruchu. 

 Podpora a propagace certifikace ubytovacích služeb všech 
kategorií a podpora úprav souvisejících se zajištěním potřebné 
úrovně. 

D.1.2.1 Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit 
v oblasti venkovské turistiky 

 Podpora vzniku zařízení zaměřených na venkovskou turistiku v 
regionu. 

 Rekonstrukce, modernizace a případně nová výstavba 
malokapacitního ubytovacího (včetně tábořišť a kempů) nebo 
stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu. 

 Přestavba budov na malokapacitní ubytovací nebo stravovací 
zařízení. 

 Výstavba příjezdových cest, odstavných stání a úprava povrchů 
pro malokapacitní ubytovací zařízení (parkovací místa), případně 
pro zřízení malého kempu 

 Vybavení malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení. 

 Rozšíření a obnova rekreačních areálů v regionu. 

 Využití místních atraktivit pro venkovskou turistiku a budování 
doprovodné infrastruktury.  

 Podpora provázanosti ubytování se zemědělským podnikáním, 
zejména otevření hospodářství návštěvníkům.  

 Podpora vytváření podmínek pro prodej ze dvora. 

 Zpracování projektové dokumentace a studií pro výše uvedené 
aktivity včetně marketingových studií, podnikatelských plánů 
apod. 

 Komplexní propagace zařízení pro venkovskou turistiku. 

D.2.1.1 Podpora informačních a návštěvnických center a 
jejich spolupráce 

 Vybudování, rekonstrukce a vybavení informačních a 
návštěvnických center. 

 Spolupráce a prezentace informačních center na regionální, 
národní a mezinárodní úrovni.  

 Spolupráce subjektů aktivních v cestovním ruchu - majitelé 
ubytovacích a stravovacích zařízení s provozovateli sportovních, 
kulturních zařízení, památek a dalších atraktivit a s informačním 
centrem. 

 Projektové dokumentace a studie ke zřízení, rekonstrukci či 
činnosti návštěvnických center. 

 Podpora vzdělávání zaměstnanců informačních center. 

D.1.1.2 Podpora turisticky a historicky významných 
objektů 

 Podpora oprav historicky a turisticky zajímavých objektů. 

 Šetrné nasvícení významných objektů. 

 Obnova technických památek s možností zřízení muzejních expozic 
(mlýny, historické manufaktury či továrny, hospodářské stavby – 
statky apod.).  

 Záchrana movitých (zejm. technických) památek – strojní a 
dílenské vybavení, dopravní prostředky, historické řemeslnické 

D.1.2.2 Podpora cykloturistiky 

 Vytvoření sítě značených cyklotras v regionu (směrové tabule, 
značky, odpočinková místa) a jejich napojení na regionální 
a dálkové cyklotrasy – koordinace aktivit se sousedními regiony.  

 Podpora mapování nových tras vhodných pro cykloturistiku. 

 Budování cyklostezek (směrové tabule, značky, odpočinková 
místa) v místech s exponovanou automobilovou dopravou a jejich 
propojení s regionálním centrem a značenými cyklotrasami.  

 Rekonstrukce, údržba a zpevňování polních a lesních cest jako 

D.2.1.2 Propagace regionu (i mimo jeho území) a v něm 
působících subjektů 

 Podpora vzniku balíčků turistického ruchu a integrované nabídky 

služeb cestovního ruchu.  

 Publikační a propagační činnost včetně tvorby značek a prezentací 

regionu na regionálních, národních i mezinárodních akcích 

(veletrhy, výstavy, semináře). 

 Tvorba koncepcí a posilování regionálních značek původu a 



dílny, zemědělské stroje a nářadí, vybavení historických 
domácností, uměleckých předmětů apod.  

 Budování nových turisticky zajímavých cílů (muzea, skanzeny, 
apod.). 

 Propagace významných objektů formou dopravního značení. 

 Komplexní propagace turistických a historických objektů. 

 Podpora akcí zapojujících veřejnost do obnovy, ochrany a péče o 
přírodní, kulturní a historické dědictví regionu.  

 Mapování místních tradic a slovesných hodnot včetně jejich využití 
a aplikace do života.  

 Podpora studijní a výzkumné práce a další aktivity mapujících 
historický, kulturní a přírodní vývoj regionu (např. paměť obyvatel, 
vývoj krajiny, historické rešerše apod.), kompletace, archivace a 
využití jejich výstupů. 

podmínky pro rozvoj cykloturistiky.  

 Pravidelná kontrola cyklotras a jejich udržování.  

 Budování zázemí pro cykloturistiku, její bezpečnost a usměrňování.  

 Komplexní propagace vhodných podmínek a veškerého zázemí pro 
cykloturistiku.  

kvality.  

 Tvorba a propagace turistických produktů a integrované nabídky 

služeb cestovního ruchu. 

 Vytváření komunikačních a marketingových strategií a koncepcí. 

 Podpora lokálních informačních systémů. 

 Propagace a prodej místních tradičních výrobků a řemesel a 

krajových specialit. 

 Propagace kulturních, společenských a kulturních akcí 

regionálního charakteru. 

 



 

Klíčová oblast rozvoje území MAS Holicko: 

E. Životní prostředí 
Strategické (dlouhodobé) cíle 

E.1  Upravená krajina s absencí neudržovaných a 
zanedbaných ploch v komunálním i agrárním prostoru, 
atraktivní pro místní obyvatele i turisty 

E.2 Rozšířením třídění a recyklace odpadů zamezit dalšímu 
rozšiřování a vzniku nových černých skládek v regionu 
 

E.3 Zvyšováním environmentální odpovědnosti a 
vzdělanosti k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji 

Podoblasti 

E.1.1 Péče o venkovskou krajinu a rozvoj šetrného 
hospodaření v krajině 

E.2.1 Šetrné nakládání a hospodaření s odpady  E.3.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a posilování 
environmentální vzdělanosti 

Specifické (realizační) cíle a k nim přiřazené podporované aktivity 

E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a 
přírodního dědictví 

 Podpora ochrany biodiverzity.  

 Podpora zajištění odpovídající formy vlastnictví (výkupy, 

pronájmy) přírodně cenných lokalit a jejich údržba s ohledem na 

zachování jejich hodnoty. Výkup pozemků cenných z 

krajinotvorného hlediska za účelem jejich zachování a údržby.  

 Obnova a budování prvků územního systému ekologické stability.  

 Obnova původních krajinotvorných prvků (zalesnění, deregulace 

toků, remízy, aleje, rybníky, tůně, travní porosty).  

 Vznik nových funkčních prvků přispívajících ke stabilitě krajiny 

(rybníky, poldry, remízy, parkové úpravy v návaznosti na sídelní 

útvary, meze, …).  

 Šetrná údržba krajiny (pastva, kosení luk apod.). 

 Obnova historických stezek a cest, podpora jejich výkupu do 

vlastnictví obce a zapsání na seznamy veřejně přístupných stezek 

a komunikací do výkresových částí územních plánů.  

 Obnova, budování a ochrana drobných staveb v krajině (křížky, 

kapličky, zídky, studánky, lavičky, odpočívadla apod.). Budování 

mostků a lávek, vyhlídek a dalších drobných zařízení zpřístupňující 

krajinu.  

 Aktivity veřejnosti a institucí pro údržbu krajiny – úklid krajiny 

(řeka, potoky, podél cest).  

 Krajinné plánování a koncepční spolupráce subjektů, zachování 

kvalit neurbanizovaných částí krajiny. 

 Obnova a vznik nových krajinotvorných prvků.  

 Mapování přírodního dědictví regionu. 

E.2.1.1 Zkvalitnění hospodaření s odpady 

 Akce směřující ke zlepšování třídění odpadů – rozšiřování počtu 
sběrných míst, sběrné dvory, pytlový sběr, motivační systém sběru 
recyklovatelných odpadů, apod. 

 Využití bioodpadu ke kompostování v místě vzniku – podpora 
domácího a komunitního kompostování.  

 Vzniku zařízení na likvidaci a využívání bioodpadu. 

 Podpora společných řešení problematiky nakládání s odpady – 
společný svoz, skládka, apod. 

 Budování sběrných dvorů, uložišť inertního materiálu a obecních 
kompostáren. 

 Podpora aktivit směřující ke kvalitnímu a účinnému třídění 
odpadů, odstraňování nebezpečných odpadů a likvidaci 
nepovolených skládek. 

 Zpracování projektové dokumentace a studií k výše uvedeným 
aktivitám. 

E.3.1.1 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

 Stavební a technické úpravy vedoucí k úspoře energie - zateplení 

budov, výměna oken, regulace topných systémů, apod. 

 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace čističek odpadních 

vod.  

 Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení zásobování 

pitnou vodou drobného rozsahu.  

 Využití solární energie ve výrobě i bydlení – zařízení, studie.  

 Podpora společných řešení odpadních vod a zásobování pitnou 

vodou, zejména projektové dokumentace.  

 Zpracování energetických auditů a projektů na nízkoenergetické 

úpravy veřejných budov.  

 Energetické využití odpadní biomasy a dřeva – obecní kotelny, 

kogenerační jednotky apod.  

 Pěstování a zpracování energetických plodin včetně pořizování 

strojního vybavení.  

 Modernizace malých vodních elektráren.  

 Zpracování projektové dokumentace a studií k výše uvedeným 

aktivitám. 

E.1.1.2 Udržitelné obhospodařování krajiny 

 Zemědělské aktivity směřující k různorodému využívání krajiny a 

zvýšení její diverzity.  

E.2.1.2 Revitalizace černých skládek a zátěží 

 Ekologické zaskládkování černě uloženého odpadu. 

 Sanace a výsadba na zasažených plochách. 

E.3.1.2 Vzdělávání, informovanost, výchova a zapojování 
veřejnosti v oblasti životního prostředí 

 Organizace přednášek, seminářů, školení.  



 Zajištění údržby krajiny i v místech s malým potenciálem pro 

hospodaření.  

 Rozvoj ekolog. šetrných způsobů hospodaření využitelných pro 

péči o významné prvky krajiny.  

 Podpora tradičních přístupů k péči o venkovskou krajinu včetně 

aktivit směřujících k prostupnosti krajiny.  

 Budování, ochrana a obnova původních krajinotvorných prvků 

(např. aleje, vodní prvky v krajině, meze, polní cesty apod.).  

 Obnova a ochrana staveb v krajině ve vazbě na historický, 

kulturní, a přírodní vývoj regionu.  

 Zpracování strategických, výzkumných, analytických a rozvojových 

dokumentů a studií, vztahujících se k výše uvedeným aktivitám, 

poradenství v této oblasti.  

 Investice do techniky a technologií pro obhospodařování krajiny. 

 Preventivní opatření. 

 Zpracování studií k výše uvedeným aktivitám. 
 Tištěné materiály o ochraně přírody (zpravodaje, knížka, leták 

apod.). 

 Podpora stávajících a vznik nových středisek environmentální 

výchovy.  

 Údržba a budování naučných stezek.  

 Monitoring vlivu dalších oblastí rozvoje (např. cestovního ruchu) na 

životní prostředí a hledání možností řešení vzájemných konfliktů.  

 Vzdělávání o alternativních energetických zdrojích a úsporách 

energie.  

 Ekologické aktivity škol včetně vybudování, oprav, nákupu nebo 

pronájmu potřebného vybavení 

 Zvýšení intenzity environmentální výchovy (vztah ke krajině a 

životnímu prostředí) a podpora vzniku středisek environmentální 

výchovy.  

 Vybavení a rekonstrukce středisek ekologické výchovy.  

 Dobrovolnické aktivity se zaměřením na životní prostřední (výsadba 

stromů, likvidace nepovolených skládek, revitalizace vodních toků 

apod.). 

E.1.1.3 Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření 
s vodou 

 Akumulace vody v krajině a další protipovodňová opatření včetně 
poldrů. 

 Revitalizace malých vodních toků a revitalizace meliorací. 

 Osvěta v oblasti protipovodňových opatření a hospodaření 
s vodou v krajině. 

 Revitalizace rybníků a vodních nádrží.  

 Realizace protierozních remízků a dalších krajinotvorných opatření 
zabraňující erozi. 

 Citlivá údržba porostů na březích řek s ohledem na posílení 
rekreační a estetické funkce.  

 Zkapacitnění říčních koryt v intravilánech obcí přírodě blízkým 
způsobem. 

  

 


