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5.Strategie realizace vize, strategické cíle a postupy 

5.1. Strategie realizace vize 

Při stanovení strategie realizace vize mikroregionu jsou uvažovány dva nosné rozvojové 

scénáře respektující specifika jednotlivých segmentů života mikroregionu a jejich 

rozvojových podmínek. 

 První rozvojový scénář je zaměřen na podporu rozvoje ekonomických aktivit. Zahrnuje 

podporu konkurenceschopnosti domácích podnikatelských subjektů.  Pozitivní efekty by 

se měly projevit zejména ve vztahu k zaměstnanosti obyvatelstva. Největší pozornost je 

věnována zejména zpracovatelskému průmyslu, cestovnímu ruchu a nezemědělským 

aktivitám zemědělských subjektů. 

 Druhý rozvojový scénář je zaměřen na podporu neziskových aktivit s cílem udržení 

přiměřené rozvojové dynamiky zabezpečující pozitivní vývoj příjmů obyvatelstva těchto 

oblastí. V rámci scénáře je pozornost zaměřena zejména na primární sektor (zemědělství, 

lesnictví) s integrací ekonomických a environmentálních faktorů (využití zemědělské 

výroby pro pěstování energetických plodin, ekologické zemědělství, zvyšování ekologické 

stability krajiny, mimoprodukční funkce zemědělství). 

5.2. Strategické cíle a postupy 

V dalším postupu pro naplnění vize byly vytipovány hlavní segmenty řešení, jejich váha a 

strategické cíle. 

V souladu se zpracovanou analýzou současného stavu mikroregionu jsou hlavní segmenty 

řešení navrženy tyto oblasti rozvoje řešeného území. 

 

1. rozvoj a zkvalitnění infrastruktury  

2. ochrana přírody a krajiny 

3. obnova a rozvoj vesnice, zachování vesnického rázu 

4. rozvoj multifunkčního zemědělství  

5. cestovní ruch 

6. udržitelný rozvoj mikroregionu 

 

V  jednotlivých segmentech byly stanoveny hlavní strategické cíle 

 

1. rozvoj a zkvalitnění infrastruktury 

Technická příprava území a zlepšení logistických podmínek v území, zlepšení stavu 

životního prostředí a životních podmínek obyvatelstva.  

2. ochrana přírody a krajiny 

Zajištění zdravého venkovského životního prostředí, ochrana a využívání přírodního  a 

nerostného bohatství krajiny při uplatnění zásad trvale udržitelného rozvoje 

3. obnova a rozvoj vesnice, zachování vesnického rázu 

Zajištění podmínek pro rozvoj osídlení stávajících sídel, úpravy vzhledu vesnic, zachování 

lidové kultury, řemesel, posilování vztahu mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty, atd.  

4. rozvoj multifunkčního zemědělství  

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, využití obnovitelných zdrojů na bázi 

produkce a využití biomasy, úprava lesního hospodářství včetně zalesňování, údržba krajiny 

5. cestovní ruch 
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Dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb, rozvoj 

vhodných forem turistiky. 

6. udržitelný rozvoj mikroregionu  

Rozvoj malého a středního podnikání, bydlení a trhu pracovních příležitostí za podmínek 

zachování rázu krajiny a ochrany životního prostředí. 

 

6. Priority, opatření, aktivity 
Po posouzení hlavních segmentů řešení, jejich váhy a strategických cílů byly navrženy a 

zástupci jednotlivých členů mikroregionu odsouhlaseny priority a následná opatření. 

  

 6.1. Přehled priorit, strategických cílů a opatření 

 

PRIORITA 1. - ROZVOJ  A  ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY 

Hlavní strategický cíl 

Technická příprava území a zlepšení logistických podmínek v území, zlepšení stavu životního 

prostředí a životních podmínek obyvatelstva. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Na řešeném území Mikroregionu Tábor lze konstatovat místně vyhovující stav elektrické, 

vodovodní a telekomunikační rozvodné sítě. Nevyhovující stav je u splaškové kanalizace. 

Veřejné osvětlení vyžaduje ve většině obcí rekonstrukci. Plynofikace je částečně v Nové Vsi, 

Lomnici n. P a Železnici.  Chybí v Syřenově, Bradlecké Lhotě a Kyjích. Také chybí 

v osadách obcí mikroregionu. 

Stav státních silnic je ve velké míře nevyhovující. Komunikace III. třídy jsou ve špatném, 

místy až v havarijním stavu. U místních komunikací je situace obdobná. Dopravní obslužnost 

většiny obcí je relativně uspokojivá a s dostatečnou četností autobusových spojů pouze 

pracovních dnech pro školní docházku, méně již pro cesty k lékaři apod. Nedostatky jsou 

zejména v obslužnosti obcí na okraji mikroregionu, ležící mimo hlavní tahy komunikací.  

TKO je především ukládán na skládky, malá část tohoto odpadu je využívána. Odpady jsou 

ukládány na skládkách na území okresu Semily (Košťálov). Svoz odpadu na území 

mikroregionu zajišťují Severočeské komunální služby s.r.o. a Technické služby města 

Lomnice nad Popelkou. 

Navrhovaná opatření mají především vytvořit předpoklady pro rozvoj osídlení území,                    

pro optimalizaci provozních nákladů technické infrastruktury pro investiční možnosti           

(např. přípravou zainvestovaných průmyslových zón). Opatření mají také zlepšit životní 

prostředí a mobilitu obyvatelstva uvnitř i vně mikroregionu a reagovat na potřeby cestovního 

ruchu. 

Navrhovaná opatření 

1.1 Vypracování rozvojových dokumentů území a jejich realizace včetně přípravy, 

zainvestování a nabídky nových rozvojových ploch.  

1.2 Modernizace silniční sítě regionu včetně místních komunikací a komunikací v nových 

zástavbových lokalitách.  

1.3 Zavedení integrovaných dopravních systémů v mikroregionu. 

1.4 Výstavba cyklistických a pěších stezek 

1.5 Modernizace a rozvoj vodovodní sítě  

1.6 Ochrana a zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou a 

optimalizací využívání kanalizační sítě a ČOV 
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1.7 Rekonstrukce, zkapacitnění elektrické, plynovodní a telekomunikační sítě                         

a informačních systémů, protipožárních opatření 
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7. Náměty a opatření 

 
SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 1 

Opatření 1.1 

Vypracování rozvojových dokumentů území a jejich realizace včetně přípravy, zainvestování a 

nabídky nových rozvojových ploch.  

Popis opatření: 

Náplní opatření je popis rozvojových možností mikroregionu, evidence a příprava ploch a 

objektů vhodných k podnikání, popis infrastruktury, vytvoření zvýhodněných podmínek, které 

podnikatel/investor v dané lokalitě nalezne. 

Cíle opatření: 

 finanční přínos do rozpočtu členů mikroregionu 

 modernizace a rozvoj ekonomiky mikroregionu 

 rozšířená a zvýšená nabídka pracovních příležitostí 
 příležitost pro místní firmy 

Aktivity naplňující opatření: 

1.1.1 Pasportizace disponibilních nemovitostí, s návrhem alternativ využití. 

1.1.2 Vybudování zón podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury          

v obcích mikroregionu 

1.1.3 Alternativní využití a přestavba areálů, které jsou opuštěné a nevyužívané  

1.1.4 Projekt zájmových a rozvojových lokalit mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

 projekty připravující pozemky/budovy pro konkrétní investory 

 projekty nabízející nevyužívané či neefektivně využívané objekty a areály 

 soulad s územně plánovací dokumentací 

Realizační výstupy opatření: 

 informační materiál pro investory - databáze disponibilních pozemků a budov 

 vybudování  4-6 podnikatelských zón v mikroregionu (odhad) 

 vytvoření 20 až 50 pracovních míst (odhad) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 posílení finančních zdrojů a možností subjektů v mikroregionu 

 snížení nezaměstnanosti a vyjížďky za prací  

 zvýšení stability venkovského osídlení a reálných příjmů obyvatelstva 

 příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti, zejména na cestovní ruch 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 investoři 

 obce a obyvatelé mikroregionu 

 subjekty poskytující přímé služby a informace investorům či samosprávě 

Odpovědní garanti: 

 státní správa: Ministerstvo pro místní rozvoj 

 krajské úřady 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 
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 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

 dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.2. 

Modernizace silniční sítě regionu včetně místních komunikací a komunikací v nových 

zástavbových lokalitách.  

Popis opatření: 

Náplní opatření je zlepšení technického stavu komunikační sítě a vybavení. 

Cíle opatření: 

 zpřístupnění zástavbových lokalit 

 odstranění dopravně kolizních míst 

 zkrácení jízdní doby a úspora paliv 

 vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

1.2.1. projekt a realizace dopravních opatření ve vazbě na turisticky zatížené lokality    

mikroregionu 

1.2.2. realizace záchytných parkovišť u turisticky zajímavých a významných míst 

1.2.3. rekonstrukce a opravy komunikací včetně doprovodných objektů a čekáren 

Kritéria pro výběr projektů: 

 vazba na související rozvojové programy 

 význam pro řešení dopravních „kolapsů“ (i v zimním období) 

 technická, ekologická a ekonomická proveditelnost a účelnost 

Realizační výstupy opatření: 

 stavby dopravní infrastruktury 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 snížení nákladů na dopravu 

 zvýšení bezpečnosti provozu 

 příznivý synergický efekt na ostatní prioritní oblasti, zejména na cestovní ruch 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 podnikatelé 

 obce a obyvatelé mikroregionu 

 dopravci 

Odpovědní garanti: 

 státní správa: krajské úřady, správci komunikací 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

 finanční zdroje dopravních společností 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 

 dotace a programy MMR, MZe a MPO, SFDI 

 dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.3 

Zavedení integrovaných dopravních systémů v mikroregionu. 

Popis opatření: 

Cílem je zajištění přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků při dostatečné kvalitě a ceně. Tím 

nabídnout alternativu oproti individuální dopravě. 

Cíle opatření: 

 zajištění dopravní obslužnosti zejména v letních měsících a o dnech volna 

 odlehčení zátěže osobní dopravou v dopravně exponovaných místech v turistické 

sezóně 

Aktivity naplňující opatření: 

1.3.1. realizace projektu letních turistických autobusů v širším kontextu (vazby na stálou 

dopravu, územní rozsah je z a do území mikroregionu do centra Českého ráje a Krkonoš s 

přepravou jízdních kol) 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita přínosu pro mikroregion 

 význam pro řešení dopravních absencí hlavně o víkendech 

Realizační výstupy opatření: 

 zajištění dopravní obslužnosti po celou turistickou sezónu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 ekonomické přínosy v dosud okrajových lokalitách v důsledku vyššího počtu turistů  

 zvýšení bezpečnosti provozu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 dopravci 

Odpovědní garanti: 

 státní správa: MMR, MZe,  správci  komunikací 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

 krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2004 a dále  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

 finanční zdroje dopravních společností 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 

 dotace a programy MMR, a Ministerstvo dopravy 

 dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.4 

Výstavba cyklistických a pěších stezek 

Popis opatření: 

Cílem je zajištění kvalitní infrastruktury pro pěší turisty a pro ekologicky nejpřijatelnější 

způsob přepravy při současném zajištění bezpečnosti osob. Tím nabídnout alternativu oproti 

individuální automobilové dopravě. 

Cíle opatření: 

 vytvoření ucelené sítě pěších tras a cyklotras od sebe oddělených včetně potřebného 

zázemí 

 zajištění podmínek pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů 

 odlehčení zátěže osobní dopravou v dopravně exponovaných místech v turistické 

sezóně 

Aktivity naplňující opatření: 

1.4.1. vytvořit a aktualizovat generel pěších tras jako podklad pro plánování  

1.4.2. vytvořit a aktualizovat generel cyklotras jako podklad pro plánování  

1.4.3. v rámci budování záchytných parkovišť vytvořit zázemí jako nástupní místa                       

pro turisty (sprchy, úschovny kol, …) 

Kritéria pro výběr projektů: 

 ekonomická, ekologická a technická efektivita 

 význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

 stavby úseků cyklotras a pěších tras 

 výstavba min. 2 nástupních míst pro turisty 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 ekonomické přínosy v dosud okrajových lokalitách v důsledku vyššího počtu turistů  

 zvýšení bezpečnosti provozu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 dopravci 

Odpovědní garanti: 

 státní správa: SFDI, Ministerstvo dopravy, KČT 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

 krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Liberec, KÚ Hradec Králové 

 finanční zdroje dopravních společností 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFDI  

 dotace z neziskového sektoru, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 
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Opatření 1.5 

Modernizace a rozvoj vodovodní sítě  

Popis opatření: 

Smyslem je zlepšit zásobování pitnou vodou, zabezpečení trvalé kvality vodních zdrojů 

v rámci vodárenských soustav, zajištění pitné vody v dosud neřešených lokalitách. 

Cíle opatření: 

 dosažení spolehlivého zásobování obcí a jejich částí pitnou vodou v trvalé kvalitě a za 

přijatelných ekonomických podmínek 

Aktivity naplňující opatření: 

1.5.1. výstavba vodovodu v Nové Vsi nad Popelkou 

1.5.2. posílení vodovodního řádu pro rekreační areál v Nové Vsi nad Popelkou 

1.5.3. rozšíření vodovodní sítě pro jednotlivé místní části (Lomnice n. P., Železnice….) 

1.5.4. rozšíření vodovodní sítě pro pozemky určené ke stavbě RD v jednotlivých obcích 

1.5.5. dokončení vodovodu v obci Kyje 

Kritéria pro výběr projektů: 

 ekonomická, ekologická a technická efektivita 

 význam pro řešení problémových lokalit 

 význam pro výstavbu v obcích 

Realizační výstupy opatření: 

 výstavba a modernizace vodárenských sítí a zařízení 

 zvýšení kvality dodávané pitné vody 

 zvýšení pokrytí území obcí dodávkami pitné vody z veřejné sítě 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace 

opatření  

 zvýšení efektivity provozu sítě snížením ztrát a hospodárnějším provozem 

 stabilizace úbytku obyvatel v jednotlivých obcích – možnost nové výstavby  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 majitelé a správci sítí 

 zájemci o stavební pozemky připravené k výstavbě RD 

Odpovědní garanti: 

 státní správa:MMR , MŽP, MZe., SFRB 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí, vodárenské 

společnosti 

 krajské úřady 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu , KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 

 finanční zdroje z SFRB 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 

 dotace a programy MMR, MŽP, Mze  
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Opatření 1.6 

Ochrana a zlepšení čistoty povrchových a podzemních vod zejména výstavbou a optimalizací 

využívání kanalizační sítě a ČOV 

Popis opatření: 

Cílem je odstranění zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Ke zlepšení stavu 

parametrů vede zejména rozšíření a sanace veřejné kanalizační sítě, výstavba ČOV. 

Cíle opatření: 

 minimalizace znečišťování vod 

 postupné naplňování požadavků legislativy v oblasti odpadů a vod 

 korektní chování v cenné krajinné lokalitě 

Aktivity naplňující opatření: 

1.6.1. vypracování přípravné dokumentace jako podkladu pro systémové řešení  

odkanalizování sídelních útvarů mikroregionu. Tato dokumentace musí doložit 

přijatelné technické alternativy řešení ve vazbě na investiční a provozní náklady. 

1.6.2. vypracování a naplňování plánu výstavby kanalizační sítě a ČOV  v jednotlivých  

sídelních útvarech na základě výsledků opatření 1.6.1. 

1.6.3. legislativní opatření, která zajistí naplňování opatření 1.6.1. a 1.6.2. v celém území 

mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí 

 soulad s koncepcí mikroregionu, PRK a s legislativou ČR a EU 

 technická a ekonomická efektivita řešení 

 význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

 realizace kanalizace a ČOV v sídelních útvarech mikroregionu 

 zvýšení kvality povrchových a podzemních vod 

 zajištění technické infrastruktury území pro podnikání a bytovou výstavbu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace 

opatření  

 snížení nákladů na sanace ekologických a jiných zátěží vznikajících na základě 

současného stavu řešení 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 obyvatelé – zájemci o výstavbu RD a podnikání v území 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: regionální pobočky ministerstev - MŽP, MZe  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

 krajské úřady 

 jednotlivé stavební úřady v pověřených obcích 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2013 příprava a 2013 až 2020 realizace 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, FS 

 dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP  
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Opatření 1.7 

Rekonstrukce, zkapacitnění elektrické, plynovodní a telekomunikační sítě a informačních 

systémů, protipožárních zařízení  

Popis opatření: 

Cílem je zlepšení v oblasti zásobování elektrickou energií, vybudování sítě rozvodů zemního 

plynu a telekomunikační sítě. Součástí tohoto opatření je i rekonstrukce a doplnění sítě 

veřejného osvětlení. 

Rozvoji podnikatelských aktivit může přispět vybudování jednotného informačního systému 

mikroregionu. 

Cíle opatření: 

 dosažení spolehlivého zásobování obcí elektrickou energií 

 pokrytí celého území telekomunikačním a radiokomunikačním signálem 

 zlepšení a doplnění protipožárních opatření a zařízení 

Aktivity naplňující opatření: 

1.7.1. úpravy a doplnění elektrorozvodů a nových trafostanic 

1.7.2. rozšíření plynofikace v místních částech obcí již plynofikovaných (Lomnice n. P.,        

          Železnice a v dalších obcích) 

1.7.3. vytvoření jednotného informačního systému mikroregionu 

1.7.4. zavedení integrovaného záchranného systému   

1.7.5. pokrytí celého území signálem mobilních telefonů všech operátorů 

1.7.6. rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení ve všech obcích a jejich místních částí 

1.7.7. opravy a rekonstrukce požárních nádrží, hasičských zbrojnic, obnova vozového parku,    

          výstroje a výzbroje sborů SDH 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a technická úroveň řešení 

 význam pro řešení problémových lokalit 

 ekonomické možnosti 

Realizační výstupy opatření: 

 výstavba, modernizace a zkapacitnění inž. sítí, objektů a technických zařízení 

 realizace jednotného telekomunikačního a informačního systému v území 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 ekonomické přínosy při vzniku nových podnikatelských aktivit v důsledku realizace 

opatření  

 snížení ztrát při požárech 

 úspory při vyšší a rychlejší úrovni informovanosti obcí i forem při zavedení jednotného 

informačního systému 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 samospráva a správci jednotlivých sítí 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: ministerstva, regionální pobočky ministerstev, elektrárenské, 

plynárenské a telekomunikační společnosti 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, KÚ Libereckého a Královéhradeckého kraje 
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 finanční zdroje od elektrárenských a telekomunikačních společností 

 EU: Strukturální fondy a Iniciativy EU 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFRB, SFŽP  
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Opatření 1.8 

Komplexní projekt nakládání s odpady 

Popis opatření: 

Cílem je zlepšení v oblasti nakládání s odpady, zejména rozšíření systému třídění odpadů. 

Součástí tohoto opatření je systémové řešení procesu sběru, třídění a ukládání odpadů. 

Cíle opatření: 

 vytvoření organizačně a ekonomicky přijatelného systému likvidace odpadů  

 zlepšení vzhledu krajiny 

 odstranění stávajících černých skládek a zamezení vzniku nových 

Aktivity naplňující opatření: 

1.8.1. vytvoření systému sběru, třídění a ukládání odpadu. 

1.8.2. vybudování  1-2 sběrných dvorů (Železnice.) 

1.8.3. monitoring lokalit potenciálních černých skládek spojený s osvětou systému sběru 

odpadů 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a technická úroveň, organizační reálnost řešení 

 význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

 postupné zkvalitnění součastného systému sběru a třídění TKO 

 minimalizace vzniku černých skládek v krajinářsky cenném území 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 snížení nákladů na odstranění černých skládek 

 možnost „ekonomizace“ nakládání s odpady a tím snížení nákladů 

 rozšíření služeb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 samospráva 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: Ministerstvo životního prostředí, společnosti zabývající se sběrem či 

likvidací odpadů 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2004 a dále 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, Krajské úřady Libereckého a Královéhradeckého 

kraje 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy ČR, SFŽP 

 další nespecifikované zdroje 
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PRIORITA 2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Hlavní strategický cíl 

Zajištění zdravého venkovského životního prostředí, ochrana a využívání přírodního a 

nerostného bohatství krajiny při uplatnění zásad udržitelného rozvoje 

Stručná charakteristika mikroregionu 

MR leží na okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj na jedné straně a Krkonoš na straně 

druhé. Z tohoto důvodu je třeba ochranu přírody chápat podobně, ne-li stejně jako v těchto 

oblastech a měla by být jedním ze základních principů režimu všech subjektů působících 

v oblasti. 

Pro území mikroregionu je typická mozaikovitost české krajiny v podkrkonoší. Jedná se o 

krajinu, v níž nacházíme pozůstatky lidské činnosti člověka od starší doby kamenné přes 

středověké hrady až po současnost. V mikroregionu se nachází řada kulturních památek 

(zřícenina hradu Kumburk a Bradlec, rozhledna na hoře Tábor atd.) a dalších významných 

historických objektů, … 

Ovzduší řešeného mikroregionu patří mezi oblasti v ČR, které jsou na ovzduší kvalitní. Počet 

malých lokálních topenišť na pevná paliva, která zvláště v údolních oblastech mikroregionu 

při zimní inverzi zvyšují hodnoty znečišťujících látek v ovzduší a jsou jediní znečišťovatelé v 

území.   

Voda místních toků je z pohledu obsahovaných těžkých kovů a organických halogenů 

charakterizována jako neznečištěná až mírně znečištěná. 

 

Navrhovaná opatření 

2.1 Zvýšení technické a technologické úrovně používaných technologií, snížení tuhých, 

kapalných i plynných emisí. 

2.2. Péče o krajinu, půdu a horninové prostředí 

2.3. Zavádění energeticky úsporných technologií a alternativních zdrojů energie 

2.4. Zvýšení úrovně ekologického chování  

2.5. Péče o území se zvýšenou ekologickou ochranou 

2.6. Podporovat ekologickou výchovu na školách 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 2 

Opatření 2.1. 

Zvýšení technické a technologické úrovně používaných technologií, snížení tuhých, kapalných 

i plynných emisí. 

Popis opatření: 

Realizace tohoto opatření přispěje k omezení plynných a kapalných emisí a dalších 

škodlivých látek do ovzduší, vod,…u subjektů v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

 minimalizace plynných a kapalných emisí 

 minimalizace znečišťování podzemních vod v území 

Aktivity naplňující opatření: 

2.1.1. Spolupráce a dohled nad realizací opatření u místních výrobců ke snížení množství   

          vypouštěných emisí (autoopravny, kovovýroby,…) 

2.1.2. Spolupráce a dohled nad realizací opatření v živočišné výrobě (kejdové hospodářství,...) 

2.1.3. Případné energetické využití vodních toků  

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí 

 technická a ekonomická efektivita řešení 

 význam pro řešení problémových lokalit 

Realizační výstupy opatření: 

 snížení plynných a kapalných emisí 

 snížení poplatků a sankcí a znečišťování životního prostředí 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

 snížení nákladů na sanace ekologických a jiných zátěží vznikajících na základě 

současného stavu řešení 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé  mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 obyvatelé ČR 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: ministerstva ve své působnosti, správci sítí, ekologické instituce,…. 

 Krajské úřady Libereckého a Královehradeckého kraje 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberec a Hradec Králové 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe 

 vlastní zdroje znečišťovatelů 
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Opatření 2.2. 

Péče o krajinu, půdu a horninové prostředí 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší obnova a zachování přírodních hodnot krajiny v území mikroregionu. 

Cíle opatření: 

 přechod z velkoplošného zemědělství na ekologicky vhodné multifunkční aktivity 

 odstranění a rekultivace starých zátěží, stabilizace krajiny 

 obnova přírodě blízkých ekosystémů 

 zvýšení retence vody v krajině 

Aktivity naplňující opatření: 

2.2.1. Revitalizace, obnova a výstavba vodních ploch (rybníky, víceúčelové nádrže,...),povodí 

2.2.2. Podpora přechodu z extenzivního na alternativní zemědělské hospodaření 

2.2.3. Sanace, rekultivace a monitoring starých zátěží 

2.2.4. Obnova geofondu v území 

2.2.5. Komplexní pozemkové úpravy v území mikroregionu 

2.2.6. Půdoochranný systém zakládání porostů  

2.2.7. Úpravy vláhových poměrů v krajině  

2.2.8. Vybudování protierozních zábran za účelem snížení následků větrné a vodní eroze  

2.2.9. Zalesňování zemědělsky nevhodných oblastí  

2.2.10. Budování lesních cest  

2.2.11. Zlepšení zdravotního stavu lesů postižených imisemi  

2.2.12. Odbahňování rybníků  

2.2.13. Podpora investic ke splnění předpisů o hnojivech, nakládání s nebezpečnými   

             látkami, ropnými produkty apod.  

2.2.14. Digitalizace mapy katastru nemovitosti v pozemkových úpravách  

2.2.15. Údržba krajiny 

2.2.16. Rekonstrukce a doplnění mimolesní zeleně 

2.2.17. Projekt údržby zeleně u komunikací a na veřejných prostranstvích 

2.2.18. Začlenit podmínky CHLÚ ve správě Geofondu ČR pro možný rozvoj dotčených obcí   

            (Syřenov, ale i Nová Ves) 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí a zachování či zlepšení 

krajinného rázu 

 soulad s ustanoveními Agendy 21(návrh globálních akcí pro 21.století v oblasti  

udržitelného rozvoje) 

 rozsah dopadu realizovaného projektu 

Realizační výstupy opatření: 

 revitalizace krajiny, vodních toků (km2, km) 

 rozvoj alternativních zemědělských aktivit 

 rekultivace starých zátěží 

 revize geofondu, rozvoj zeleně v krajině 

 eliminovat omezení ve výstavbě tzn. v rozvoji 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 úspory při zajištění zdravých životních podmínek 

 zvýšení atraktivity území a tím příležitostí pro nezemědělské činnosti 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 
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 subjekty v oblasti zemědělské výroby, ekologie, ochrany ŽP 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: MŽP, regionální pobočky MŽP, správci sítí, ekologické instituce, 

správci vodních toků, Geofond ČR,…. 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2020 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberecký a Královehradecký 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe  
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Opatření 2.3. 

Zavádění energeticky úsporných technologií a alternativních zdrojů energie 

Popis opatření: 

Opatření řeší zajištění udržitelného využití půdy při respektování limitů únosnosti. 

Cíle opatření: 

 dosažení udržitelného využívání přírodního bohatství mikroregionu 

 snížení energetické a surovinové náročnosti existujících či očekávaných aktivit 

 minimalizace množství odpadů 

Aktivity naplňující opatření: 

2.3.1. Podpora a spolupráce na projektech ke snižování energetické a surovinové náročnosti  a   

           zajištění čistší produkce u průmyslových a zemědělských aktivit v mikroregionu 

2.3.2. Podpora technologií na využití odpadů 

2.3.3. Podpora subjektů ekologicky využívajících nerostné bohatství, dřevní hmotu                              

          a alternativní zdroje energie v souladu s limity stanovenými pro řešené území 

2.3.4. Výstavba malých vodních, případně větrných elektráren do 5 MW instalovaného   

          výkonu  

2.3.5. Příprava a zpracování environmentálních dokumentů, obsahujících limity využití   

          území, sloužících jako podklady pro tvorbu a doplňování ÚPP a ÚPD. 

2.3.6. Ochrana, revitalizace, konzervace a dekontaminace půdy na základě víceúčelové   

          produkce rychle rostoucích dřevin  

2.3.7. Podpora rozvoje technologií ke zpracování odpadní dřevní hmoty  

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení kvality životního prostředí  

 ekologická, ekonomická a technologická úroveň řešení 

 soulad s ustanoveními Agendy 21(návrh globálních akcí pro 21. století v oblasti 

udržitelného rozvoje) 

 rozsah dopadu realizovaného projektu 

Realizační výstupy opatření: 

 koncepce využití přírodního bohatství při respektování limitů území 

 úspory energií získávaných z fosilních paliv (kW) 

 recyklace a druhotné využití odpadů 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 přínosy z úspory energií a surovin 

 úspory z minimalizace odpadů 

 efekty plynoucí ze zvýšeného zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

 zvýšení atraktivity území a tím příležitostí pro nezemědělské činnosti 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 subjekty v oblasti zemědělské výroby, ekologie, ochrany ŽP 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: MŽP,regionální pobočky MŽP, ekologické instituce, zemědělské a 

lesnické subjekty 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, Kraj Liberecký a Královehradecký 

 EU: Strukturální fondy 
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 dotace a programy MMR, MŽP, SFŽP, MZe  
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Opatření 2.4. 

Zvýšení úrovně ekologického chování  
 

Popis opatření: 

Zavádění a využívání vzdělávacích a informačních systémů souvisejících s problematikou 

životního prostředí tak, aby byl subjektům existujícím v mikroregionu k dispozici komplexní 

přehled informací o ekologických technologiích, rozhodovacích postupech a legislativě.   

Cíle opatření: 

 rozšíření ekologické znalosti občanů, zodpovědnost za vlastní zdravotní stav, ochranu a 

tvorbu zdravého životního prostředí  

 zpřístupnění informací o stavu životního prostředí a vlivech na něj v konkrétních 

lokalitách, ekologických technologiích, rozhodovacích procesech a legislativě 

 pomoc odborným orgánům a činnosti nevládních neziskových organizací, 

přispívajících k tvorbě a ochraně životního prostředí 

Aktivity naplňující opatření: 

2.4.1 Podpora vzdělávacích programů a projektů, ekologické výchovy obyvatelstva  

2.4.2 Pravidelná veřejná informovanost o stavu životního prostředí v mikroregionu 

2.4.3 Zřízení monitorovacího systému 

Kritéria pro výběr projektů: 

 návaznost na sousední vnitrostátní a zahraniční programy a systémy 

 ekologická, technologická a ekonomická úroveň řešení 

 rozsah působnosti projektu 

Realizační výstupy opatření: 

 zavedení vzdělávacích programů s ekologickou výchovou 

 využívání středisek ekologické výchovy a informačních systémů k problematice 

životního prostředí 

 realizace konkrétních projektů (cca 5 projektů) a činnosti organizací NS, řešících 

problematiku životního prostředí  

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 vytvoření nových pracovních příležitostí 

 ekonomické výhody plynoucí z vyššího počtu návštěvníků  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

 podnikatelská sféra 

 organizace a subjekty v oblasti životního prostředí a ekologie 

 celá společnost 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: ministerstva (MŽP), instituce v oblasti životního prostředí a ekologie 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu a KÚ Libereckého a Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŽP, MZe, MŠMT) 

 NNO (některé nadace) 
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Opatření 2.5. 

Péče o území se zvýšenou ekologickou ochranou 

 

Popis opatření: 

Toto opatření řeší nezbytnou ochranu jedinečných přírodních památek v území, přírodních 

rezervací a významných krajinných prvků (Přírodních krajinných prvků=PKP). 

Cíle opatření: 

 zachování, obnova a revitalizace poškozených PKP v mikroregionu 

 přírodě šetrné zpřístupnění a využívání PKP pro cestovní ruch  

Aktivity naplňující opatření: 

2.5.1 Ochrana, údržba a revitalizace PKP v mikroregionu  

Kritéria pro výběr projektů: 

 míra efektivity a přínosu zlepšení kvality životního prostředí území se zvýšenou 

ekologickou ochranou 

 ekologická, technologická a ekonomická úroveň řešení 

 míra vazby a multiplikačních efektů na další opatření zejména v oblasti cestovního 

ruchu 

 soulad s ustanoveními Agendy 21 (Komplexní návrh globálních akcí pro 21. století v 

oblasti udržitelného rozvoje) 

Realizační výstupy opatření: 

 obnova a revitalizace území se zvýšenou ekologickou ochranou (ha) 

 ekologicky vhodné využívání PKP 

Dopady do ekonomiky mikroregionu. 

 ekonomické přínosy plynoucí z využívání PKP v oblasti cestovního ruchu 

 ekonomické přínosy plynoucí se zvýšené atraktivity mikroregionu pro bydlení a 

podnikání 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelstvo a návštěvníci mikroregionu 

 podnikatelská sféra 

 organizace a subjekty v oblasti životního prostředí a ekologie 

 celá společnost 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: MMR, MŽP se svými institucemi, instituce v oblasti životního prostředí 

a ekologie, 

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu a krajů 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy MMR a dalších ministerstev (MŽP, MZe) 

 dotace z NS, mezinárodních finančních institucí a privátních subjektů 

 dotace z NNO (některé nadace) 
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PRIORITA 3. - OBNOVA A ROZVOJ VESNICE, ZACHOVÁNÍ VESNICKÉHO 

RÁZU 

Hlavní strategický cíl 

Zajištění podmínek pro rozvoj osídlení stávajících sídel, úpravy vzhledu vesnic, zachování 

lidové kultury, řemesel, posilování vztahu mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty, atd.  

Stručná charakteristika mikroregionu 

V mikroregionu zůstala dochována tradiční lidová architektura v ucelených sídlech, či ve 

volné krajině. Jedná se o tradiční českou krajinu v podhůří Krkonoš s částečně roztroušenou 

zástavbou. 

V současné době není k dispozici dostatek prostor pro sportovní či společenské vyžití 

obyvatel. Ve vztahu k dojíždění za prací klesá intenzita spolkové činnosti. 

Navrhovaná opatření 

3.1 Údržba a opravy venkovské zástavby v majetku obcí a dalších subjektů.  

3.2 Úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně  

3.3 Obnova tradičních řemesel, kulturních a společenských tradic a také venkovské   

      spolkové činnosti. 

3.4 Výstavba a rekonstrukce sportovních, kulturních a dalších zařízení 

3.5 Posilování vztahů mezi obyvateli obcí, mezi zemědělci, podnikateli a dalšími subjekty 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 3 

 

Opatření 3.1. 

Údržba a opravy venkovské zástavby v majetku obcí a dalších subjektů.  

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší údržba, obnova a stabilizace tradiční venkovské zástavby. 

Cíle opatření: 

 zachovat tradiční ráz vesnice i krajiny 

 podpora rozvoje bydlení a služeb  

 

Aktivity naplňující opatření: 

3.1.1. Vypracování a aktualizace pasportu objektů a plánu péče 

3.1.2. Dohled a spolupráce při přípravě a realizaci staveb či stavebních úprav soukromých   

          subjektů 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

 soulad s koncepcí mikroregionu  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 revitalizované objekty 

 existence plánovacího dokumentu 

 zajištění technické infrastruktury území pro podnikání a bytovou výstavbu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 příjmy z pronájmu prostor   

 vyšší efektivnost při plánování oprav staveb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé 

 obyvatelé – zájemci o stavby RD a podnikání v území 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, krajské programy podpory Libereckého a 

Královéhradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe a dalších ministerstev 
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Opatření 3.2. 

Úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně  

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší údržba, obnova a rozvoj veřejných prostranství 

Cíle opatření: 

 zachovat a obnovit tradiční ráz vesnice  

 podpora rozvoje zdravého bydlení  

Aktivity naplňující opatření: 

3.2.1. vypracování a aktualizace pasportu a plánu péče o veřejná prostranství 

3.2.2. realizace plánu péče o zeleň po jednotlivých etapách  

3.2.3. návrh a realizace mobiliáře veřejných prostranství  

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu veřejných prostranství 

 komplexnost řešení  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 upravená veřejná prostranství (m2) 

 vzhled obcí 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 nižší náklady na údržbu veřejných prostor   

 vyšší efektivnost při plánování úprav 

 vracení se návštěvníků a turistů 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obce a mikroregion 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: MMR, MZe, Zemědělské agentury, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a programy krajů  

 EU:Strukturální fondy, LEADER +. 

 dotace a programy MMR, MZe 
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Opatření 3.3. 

Obnova tradičních řemesel, kulturních tradic a venkovské spolkové činnosti. 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší obnova krajových řemesel, tradic a rozvoj dalších dobrovolných  

aktivit obyvatel  

Cíle opatření: 

 obnova speciálních řemesel jako alternativa zemědělské činnosti 

 zvýšení soudržnosti obyvatel mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

3.3.1. Podpora a spolupráce při obnově tradičních řemesel zejména ve vazbě na využití 

objektů lidové architektury 

3.3.2. Podpora rozvoje spolkové činnosti (liga požárníků mikroregionu, propojení činnosti 

knihoven,…) 

3.3.3. zřízení společného informačního systému (tiskový zpravodaj, propagační materiály, 

výstava, kulturní-historické informace o obcích, svazku……) 

3.3.4. společná příprava projektů 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro život obyvatel mikroregionu 

 atraktivita pro návštěvníky a odbyt výrobků na trhu 

Realizační výstupy opatření: 

 informační systém mikroregionu 

 nové pracovní příležitosti (5-10) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 nižší náklady přenos informací   

 zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obce a mikroregion 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy  

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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Opatření 3.4. 

Výstavba a rekonstrukce sportovních, kulturních  a dalších zařízení 

Popis opatření: 

V rámci opatření se realizuje výstavba, rekonstrukce a údržby veřejných i soukromých 

zařízení, jejichž náplní je sport, kultura, společenské akce a další činnost nevýrobní povahy.  

Cíle opatření: 

 vytvořit optimální síť sportovišť, škol, kulturních a společenských zařízení 

 efektivita plánování, realizace a provozu zařízení 

 

Aktivity naplňující opatření: 

3.4.1. vypracování generelu školských zařízení včetně optimalizace využití stávajících prostor 

a návrhu rozvoje 

3.4.2. vypracování generelu sportovních a kulturních zařízení včetně optimalizace využití 

stávajících prostor 

3.4.3. podpora přestavby a rekonstrukce neobydlených budov 

3.4.4. rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť  

3.4.5. realizace projektů na plochy určené DPD obcí 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro život obyvatel mikroregionu 

 ekonomická a technická výhodnost řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 generel školských, kulturních, sportovních a dalších zařízení a potřeb v mikroregionu 

 rekonstrukce a modernizace stávajících sportovišť  

 realizace projektů sportovišť na plochy určené ÚPD jednotlivých obcí 

 vznik nových pracovních míst (3-5) 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení přínosů z turistického ruchu v důsledku zvýšení atraktivity území 

 spokojenost místních obyvatel, hlavně mládeže 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obce a mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2020  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy  

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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Opatření 3.5. 

Posilování vztahů mezi obcemi, zemědělci a dalšími subjekty 

Popis opatření: 

V rámci opatření se řeší rozvoj spolupráce subjektů působících v mikroregionu 

Cíle opatření: 

 vyšší koordinace plánovaných záměrů 

 zefektivnění využití stávajících kapacit 

 zvýšení soudržnosti v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

3.5.1. Vytvoření pasportu disponibilních kapacit obcí a podnikatelských subjektů (prostory, 

činnosti, pracovní síly, odbornosti,...) 

3.5.2. Vytvoření pracovní skupiny mikroregionu (za účasti obcí, podnikatelů, spolků,…) jako 

orgánu pro objektivizaci plánovací a monitorovací činnosti v mikroregionu. 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro rozvoj mikroregionu 

Realizační výstupy opatření: 

 pasport disponibilních kapacit 

 pracovní skupina mikroregionu 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zefektivnění plánovacích činností   

 zefektivnění služeb 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obce a mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje mikroregionu, dotace a granty Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy  

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 
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PRIORITA 4. ROZVOJ MULTIFUNKČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Hlavní strategický cíl 

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, využití obnovitelných zdrojů na bázi 

produkce a využití biomasy, úprava lesního hospodářství včetně zalesňování, údržba krajiny 

Stručná charakteristika mikroregionu 

V mikroregionu přetrvává velkoplošné využívání zemědělské půdy se všemi negativními 

dopady (eroze, malá retence vody v krajině,...)  

Navrhovaná opatření 

4.1 Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství 

4.2 Úprava lesního hospodářství, včetně zalesňování vhodných lokalit  

4.3 Zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou 

prvovýrobu v oblastech s nevyvinutým potravinářským průmyslem a krajových 

specialit  

4.4 Podpora moderních a ekologických technologií v zemědělství 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 4 

 

Opatření 4.1. 

Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství 

Popis opatření: 

V těsné hranici s CHKO Český ráj na jedné straně a Krkonoš na straně druhé a vzhledem 

k ekonomické situaci v resortu zemědělství je vhodné využít stávající zemědělské kapacity i 

k jiné činnosti. 

Cíle opatření: 

 stabilizace počtu pracovních míst v mikroregionu 

 vhodnější využití turisticky atraktivní části republiky 

Aktivity naplňující opatření: 

4.1.1. Využití obnovitelných zdrojů na bázi produkce a využití biomasy 

4.1.2. Využití stávajících kapacit pro činnosti spojené s údržbou krajiny 

4.1.3. Využití stávajících kapacit pro sport a turistiku 

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

 soulad s koncepcí mikroregionu  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 plocha produkce biomasy (ha) 

 počet pracovních míst v činnostech spojených s údržbou krajiny 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 stabilita kupní síly obyvatel   

 úspory při údržbě veřejných prostranství 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 zemědělské subjekty 

 obyvatelé ČR, zájemci o trvalé bydlení a podnikání  

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER+ 

  dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR,...) 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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Opatření 4.2. 

Úprava lesního hospodářství, včetně zalesňování vhodných lokalit  

Popis opatření: 

Současný stav, kdy ve značné části lesních porostů převažuje monokultura smrku, je 

dlouhodobě neudržitelný. V rámci opatření je řešena změna druhové sklady, rozsahu 

zalesnění krajiny a lepší využití dřevní hmoty. 

Cíle opatření: 

 optimalizace druhové skladby lesních porostů 

 doplnění zalesnění krajiny  

 zefektivnění využití dřevní hmoty 

Aktivity naplňující opatření: 

4.2.1. Změna druhové sklady lesních porostů 

4.2.2. Zalesňování vhodných lokalit 

4.2.3. Zvýšení přidané hodnoty lesnických výrobků  

4.2.4. Podpora rozvoje technologie ke zpracování odpadní dřevní hmoty  

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

 soulad s koncepcí mikroregionu a PRK, Libereckého i Královehradeckého 

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 nově zalesněná plocha (ha) 

 počet pracovních míst v činnostech spojených se zpracováním dřevní hmoty 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování dřevní hmoty v 

mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu 

 lesnické subjekty 

 obyvatelé ČR, zájemci o podnikání v mikroregionu 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER +,  

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR) 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu, 

řemeslech atp. 
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Opatření 4.3. 

Zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou prvovýrobu v 

oblastech s nevyvinutým potravinářským průmyslem a krajových specialit  

Popis opatření: 

V současné době není v mikroregionu mnoho zpracovatelských kapacit. V tomto opatření je 

řešena podpora vzniku nových kapacit či obnovení výroby krajových specialit. 

Cíle opatření: 

 vznik nových pracovních míst 

 zvýšení celkové efektivity zemědělství v mikroregionu 

 nárůst počtu turistů 

Aktivity naplňující opatření: 

4.3.1. Podpora investic zajišťujících zpracování a marketing zemědělských výrobků (balení 

brambor, ovoce, zeleniny)  

4.3.2. Zvýšení přidané hodnoty opracováním u výrobců  

4.3.3. Zlepšení kvality potravinářských výrobků (zavedení norem ISO)  

4.3.4. Nabídka inovovaných výrobků z mléka i zemědělských plodin 

Kritéria pro výběr projektů: 

 dopady na životní prostředí 

 počet nově vzniklých pracovních míst  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 nově vzniklé zpracovatelské subjekty 

 nově vzniklá pracovní místa 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování zemědělské 

prvovýroby v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu 

 zemědělské subjekty 

 zpracovatelé a podnikatelé ve službách a ochodu 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER + 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe (LEADER ČR) 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, prvovýrobě, službách a 

atp. 
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Opatření 4.4. 

Podpora moderních a ekologických technologií v zemědělství 

Popis opatření: 

Záměrem tohoto opatření je podporovat rozvoj efektivních a ekologicky přijatelných 

zemědělských technologií. 

Cíle opatření: 

 zlepšení životního a pracovního prostředí obyvatel 

 zvýšení celkové efektivity zemědělství v mikroregionu 

Aktivity naplňující opatření: 

4.4.1.  Zakládání a obnova pastvin  

4.4.2.  Využití řepky na výrobu metylesterů řepkového oleje  

4.4.3.  Využití obilí pro výrobu lihu  

4.4.4.  Změna systému ustájení dojnic z vazného na volné  

4.4.5. Podpora investic ke splnění předpisů o hnojivech, nakládání s nebezpečnými   

          látkami, ropnými produkty apod.  

4.4.6. Podpora poradenství a osvěty 

Kritéria pro výběr projektů: 

 dopady na životní prostředí 

 počet nově vzniklých pracovních míst  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 nově zavedené technologie 

 nově vzniklá pracovní místa 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení přínosů z podnikání v důsledku zvýšení podílu zpracování zemědělské 

prvovýroby v mikroregionu 

 úspory nákladů na odstranění ekologických škod  

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu 

 zemědělské subjekty 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER +, LEADER ČR,... 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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PRIORITA 5. CESTOVNÍ RUCH 

Hlavní strategický cíl 

Dobudování zařízení cestovního ruchu, sportu a rekreace, zvyšování kvality služeb, rozvoj 

vhodných forem turistiky. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Řada významných kulturních a přírodních památek v mikroregionu naznačuje potenciál 

rozvoje turistického ruchu. Tomuto potenciálu neodpovídá vybavenost území službami a 

servisem spojeným s cestovním ruchem.  

Negativem je malá nadmořská výška a tím absence silné zimní turistické sezóny. 

 

Navrhovaná opatření 

5.1 Zvýšení péče o životní prostředí, snížení rizik z turismu 

5.2 Vytváření podmínek pro rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, rekreačního jezdectví, 

hipoterapie a vodních sportů, snížení rizik v turismu, zlepšení turistických stezek, 

rozvoj rekreačních aktivit, zvýšení propagace území  

5.3 Obnova a oprava původních kulturních nemovitých památek a kamenných památníků 

vypovídajících o historii daného regionu  

5.4 Podpora marketingu, propagace a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 5 

Opatření 5.1. 

Zvýšení péče o životní prostředí, snížení rizik z turismu 

Popis opatření: 

Aby nedocházelo v některých oblíbených a vyhledávaných místech mikroregionu  

k přetěžování krajiny turistickým ruchem je třeba těmto rizikům včas předcházet. Opatření 

systémově mění přístupy k turistickému ruchu záměrem nabídnout aktivity i v jiných částech 

či v jiném čase. Součástí tohoto opatření jsou i jistá omezení činností v souvislosti z péčí o 

krajinu a životní prostředí. 

Cíle opatření: 

 předcházení problémových stavů u historických kulturních památek, či míst dalekého 

rozhledu, např. rozhledna na Táboře 

 zajištění péče o životní prostředí při očekávaném nárůstu počtu turistů 

Aktivity naplňující opatření: 

5.1.1. dopravní opatření na příjezdové komunikaci na Táboře a ostatních exponovaných 

místech (zajištění průjezdnosti, omezení možností parkování mimo vymezené 

prostory,...) 

5.1.2. kontrolní činnost na dodržování stávajících regulativů dopravy, pohybu osob 

v krajině, její vyhodnocení a aktualizace (včetně vytvoření subjektu vybaveného 

kompetencemi)  

Kritéria pro výběr projektů: 

 efektivita a přínos pro zlepšení vzhledu krajiny 

 soulad s koncepcí mikroregionu  

 technická a ekonomická efektivita řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 aktualizovatelný systém regulativů území jako podklad pro plánovací podklad  

 vznik nových pracovních míst 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 úspory nákladů na opravy porušených komunikací, erozních útvarů   

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obyvatelé ČR 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální: RMMC, regionální pobočky ministerstev, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí,  

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER+, LEADER ČR,... 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe, SFRD, MDS 
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Opatření 5.2. 

Vytváření podmínek pro rozvoj agroturistiky, cykloturistiky, rekreačního jezdectví, 

hipoterapie a vodních sportů, snížení rizik v turismu, zlepšení turistických stezek, rozvoj 

rekreačních aktivit, zvýšení propagace území  

 

Popis opatření: 

Současný stav vybavenosti území neodpovídá požadavkům zvýšení turistického ruchu. 

V rámci opatření je podporován rozvoj podnikatelských i neziskových aktivit souvisejících 

přímo či nepřímo s rozvojem turistického ruchu v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

 vytvoření podmínek pro pestrou nabídku služeb v mikroregionu 

 vytvoření nových pracovních příležitostí 

 zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu 

 zvýšení zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

 vytvoření podmínek pro zvýšení příjmů z turistického ruchu 

Aktivity naplňující opatření: 

5.2.1.  Vypracování generelu turistického ruchu mikroregionu ve vazbě na přímé okolí 

5.2.2. Vytvoření systému cyklostezek včetně zázemí (nástupní místa u záchytných    

           parkovišť, či v centrech měst (železniční stanice, ubytování atp.) 

5.2.3. Vytvoření systému pěších tras včetně zázemí 

5.2.4. Realizace infocenter včetně internetových stanic (Lomnice n. Pop., Železnice,   

          Tábor,...) 

5.2.5. Výstavba, či rekonstrukce a rozšíření vodních ploch, koupališť a podobných zařízení  

5.2.6. Realizace letních turistických autobusů v návaznosti na základní dopravní   

          obslužnost území, s přímým napojením na Český ráj a i na Krkonoše a na aktuální  

          stav pěších tras a cyklotras v území mikroregionu. 

5.2.7.  Realizace zázemí u rozhledny na Táboře (WC, úschovnou kol, infocentrum,...) 

5.2.8. Zvyšování kvality služeb a zavedení kategorizace zařízení cestovního ruchu na   

            základě kvality poskytovaných služeb 

5.2.9. Vytvoření podmínek pro lepší využití kapacit mimo letní sezónu (sauny, masáže,   

            kondiční tělocvik, hala pro míčové hry, adrenalinové hřiště,….) 

5.2.10. Podpora rozvoje farem se zaměřením na agroturistiku  

5.2.11 Spolupráce s přeshraničním partnerem 

Kritéria pro výběr projektů: 

 soulad s přijatými strategiemi NUTS 2 Severovýchod a krajů Liberec a Hradec Králové 

 komplexnost řešení z pohledu potřeb turistického ruchu 

 technická a ekonomická a ekologická úroveň řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 doplnění a zřízení nových infocenter a rozvoj jejich služeb 

 rekonstrukce a vybudování min. 3 sportovních a turistických areálů 

 vybudování nové ubytovací a stravovací kapacity  

 zajištění dopravní obslužnosti v hlavní turistické sezóně 

 vznik nových pracovních míst 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 zvýšení rentability provozu zařízení cestovního ruchu 

 růst příjmu obcí   

 růst zájmu o podnikání v území 

 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 
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 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 podnikatelé v oblasti cestovního ruchu a služeb 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER +, LEADER ČR,... 

 dotace a programy MMR, MŽP, MZe 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice atp. 
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Opatření 5.3. 

Obnova a oprava původních kulturních nemovitých památek a kamenných památníků 

vypovídajících o historii daného regionu  

Popis opatření: 

V mikroregionu je řada více či méně významných kulturních památek, které v celku 

významně dotvářejí osobitý charakter krajiny Českého ráje. Fyzický stav, ochrana před 

vandaly či informovanost o jednotlivých objektech nejsou na patřičné úrovni.  Toto opatření 

napomáhá sanacím těchto objektům, lepšímu zajištění ochrany a současně umožní tyto 

památky zpopularizovat. 

Cíle opatření: 

 vytvoření podmínek pro obnovu památek 

 vytvoření podmínek pro ochranu před poškozením 

 zvýšení informovanosti o konkrétních objektech 

Aktivity naplňující opatření: 

5.3.1.  Údržba a opravy historických a architektonicky cenných objektů 

5.3.2. Realizace ochranných opatření (ochranné bariéry, dozor, limity využití,…) 

5.3.3. Tvorba informačních materiálů, jejich distribuce v informačním systému 

mikroregionu 

Kritéria pro výběr projektů: 

 soulad s přijatými záměry mikroregionu, památkové péče,  

 komplexnost řešení z pohledu potřeb dané lokality 

 technická a ekonomická a ekologická úroveň řešení 

Realizační výstupy opatření: 

 opravy historických objektů 

 zřízení ochranných systémů 

 informační materiály 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 úspory nákladů na opravy objektů 

 úspory při výrobě a distribuci informačních materiálů 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obyvatelé mikroregionu a turisté 

 obce, majitelé či správci objektů 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MK, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER +, LEADER ČR, Iniciativa URBAN.... 

 dotace a programy MMR, MK 

 soukromé finanční zdroje subjektů – majitelů objektů, atp. 
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Opatření 5.4. 

Podpora marketingu, propagace a vzdělávání v oblasti cestovního ruchu  

Popis opatření: 

Smyslem navrženého opatření je marketing a propagace mikroregionu v tuzemsku i zahraničí. 

Součástí opatření je i problematika vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. 

Cíle opatření: 

 získání dostatku informací pro kvalitní rozhodování subjektů podnikajících v 

cestovním ruchu 

 zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu 

 zvýšení celoročního využití kapacit zařízení cestovního ruchu 

 vytvoření nových pracovních příležitostí 

 zvýšení příjmů z cestovního ruchu 

 

Aktivity naplňující opatření: 

5.4.1 Vytvoření systému marketingu a propagace nabídky místních produktů cestovního 

ruchu v tuzemsku i zahraničí ve spolupráci s obchodními komorami a profesními 

společenstvy 

5.4.2  Obsazení infocenter kvalifikovanými pracovníky 

5.4.3  Soustavné vzdělávání pracovníků v místních zařízeních služeb cestovního ruchu s cílem 

vytváření podmínek pro zkvalitnění poskytovaných služeb  

5.4.4  Aktualizovat a rozšiřovat nabídku vydaných propagačních materiálů o mikroregionu 

5.4.5 Vytvoření informačních materiálů zejména v souvislosti s turistickými letními 

autobusovými linkami. 

Kritéria pro výběr projektů: 

 předpokládané zvýšení využití kapacit zařízení a příjmů z cestovního ruchu 

 předpokládaný počet nových pracovních příležitostí 

 ekonomická, technická a ekologická úroveň řešení 

 předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu 

Realizační výstupy opatření: 

 zvýšení profesionální úrovně pracovníků v oblasti cestovního ruchu  

 zvýšení účinnosti propagace území mikroregionu  

 vznik nových subjektů podnikajících v cestovním ruchu 

 počet nově vyškolených pracovníků v profesi 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 vyšší příjmy v důsledku vyššího a intenzivnějšího využití  území mikroregionu v 

oblasti cestovního ruchu 

 růst (sezónní) zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

 ekonomické přínosy v důsledku růstu zájmu o bydlení a podnikání v mikroregionu 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obce a návštěvníci mikroregionu 

 podnikatelská sféra v oblasti cestovního ruchu 

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe, kraje  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

 podnikatelé ve službách v cestovním ruchu 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015 
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Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu, dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy, LEADER +,  

 dotace a programy MMR, MZe (LEADER ČR) 

 soukromé finanční zdroje subjektů podnikající v zemědělství, agroturistice, ve 

službách, atp. 

 

 

 

PRIORITA 6. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MIKROREGIONU 

Hlavní strategický cíl 

Hlavním strategickým cílem je stabilizace a rozvoj osídlení v mikroregionu. Naplnění cíle 

představuje komplex činností, který lze charakterizovat jako rozvoj malého a středního 

podnikání, bydlení a trhu pracovních příležitostí za podmínek zachování rázu krajiny a 

ochrany životního prostředí. 

Stručná charakteristika mikroregionu 

Současná nestabilita pracovních příležitostí v zemědělství vede k trvalému poklesu počtu 

zejména ekonomicky aktivního obyvatelstva. Malé množství celoročních pracovních 

příležitostí a omezená nabídka sezónních pracovních míst ve službách. Na základě této situace 

byla tvorbě strategie rozvoje mikroregionu schválena priorita 6 – udržitelný rozvoj 

mikroregionu, přestože aktivity naplňující opatření jsou již v jiných prioritách strategie 

rozvoje zahrnuty. 

Toto zvýraznění formou samostatné priority vypovídá o vážnosti problematiky vylidňování 

území  a aktuálnosti jejího řešení. 

Navrhovaná opatření 

6.1 Stabilizace a rozvoj osídlení 
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SPECIFIKACE OPATŘENÍ PRIORITY 6 

 

Opatření 6.1. 

Stabilizace a rozvoj osídlení 

Popis opatření: 

Smyslem je vytvořit předpoklady pro zastavení poklesu počtu obyvatel v mikroregionu. 

Cíle opatření: 

 stabilizace počtu obyvatel 

 zvýšení počtu pracovních sil 

 zajištění vybavenosti území pro stálé obyvatele 

Aktivity naplňující opatření: 

6.1.1 Podpora malého a středního podnikání 

6.1.2 Zajištění nových pracovních příležitostí  

6.1.3 Podpora zaměstnanosti mladých lidí 

6.1.4 Vytvoření podmínek pro optimální rozvoj zdravotnických, sociálních, kulturních,    

         sportovních a rekreačních zařízení a aktivit (státních i nestátních) při využití   

         přírodních hodnot mikroregionu. 

6.1.5 Řešení potřeb a lokalizace bydlení v regionu. 

6.1.6 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 

6.1.7 Nabídka inovovaných výrobků 

6.1.8 Informační systém pro marketing a odbyt výrobků a služeb mikroregionu 

6.1.9 Obnova tradičních výrob a krajových specialit  

6.1.10 Podpora rekvalifikace při změnách ve struktuře zaměstnanosti v regionu  

6.1.11 Zabezpečení dopravní obslužnosti 

Kritéria pro výběr projektů: 

 předpokládaný počet nových či zachovaných pracovních příležitostí 

 předpokládaný počet nově vzniklých podnikatelských subjektů 

  předpokládaný nárůst či stabilizace počtu obyvatel 

Realizační výstupy opatření: 

 udržení a nárůst počtu prac. míst 

 stabilizace a nárůst počtu obyvatel 

Dopady do ekonomiky mikroregionu: 

 růst zaměstnanosti a posilování celkové ekonomické situace v území 

 vznik nových pracovních příležitostí 

Cílové skupiny (příjemci prospěchu z realizace): 

 obce a obyvatelé 

 podnikatelská sféra  

Odpovědní garanti: 

 nadregionální:MMR, MZe,MPSV, kraje, PÚ  

 za mikroregion: statutární a odborní zástupci mikroregionu a obcí 

Geografické pokrytí: celé území mikroregionu 

Doba trvání: 2005 až 2015  

Možné zdroje financování: 

 vlastní finanční zdroje obcí i mikroregionu,dotace a granty  Libereckého a 

Královehradeckého kraje 

 EU: Strukturální fondy v sociálních programech,  

 dotace a programy MMR,  MZe, MPSV, PÚ... 
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Ostatní části dokumentu „Koncepce rozvoje Mikroregionu Tábor“ zůstávají 

nezměněny. 
 


