
Schéma hierarchie cílů a opatření Strategického rámce a jejich vazba na rozvojové potřeby 

Strategický cíl Indikátor strategického cíle Specifické cíle Rozvojová potřeba Opatření Strategického rámce 

Strategický cíl A 
KONKURENCESCHOPNOST 

ÚZEMÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Počet aktivit vedoucích ke 
zvýšení 

konkurenceschopnosti území 

A.1 Lokální ekonomika a 
zemědělství 

Nastavené podmínky pro rozvoj 
lokální ekonomiky založené na 
firmách s vyšší přidanou hodnotou, 
udržitelným zemědělstvím 

E. Zlepšování podmínek pro rozvoj lokální 
ekonomiky, místní trhů a produktů 

F. Zvyšování kvality a dostupnosti 
lidských zdrojů a posilování 
zaměstnanosti v území 

A.1.1 Podnikání – podmínky pro vznik a 
rozvoj MSP, řemesel a služeb 

A.1.2 Zemědělství– podmínky pro vznik 
a rozvoj zemědělských subjektů 

A.1.3 Místní trhy, regionální produkty 

A.2   Zaměstnanost a vzdělaní lidé 

Území s přirozenou mírou 
zaměstnanosti a s dostatečnými 
příležitostmi pro vzdělávání lidí 
všech věkových skupin 

E. Zlepšování podmínek pro rozvoj lokální 
ekonomiky, místní trhů a produktů 

F. Zvyšování kvality a dostupnosti 
lidských zdrojů a posilování 
zaměstnanosti v území 

A.2.1 Pracovní příležitosti, sladění 
rodinného a pracovního života 

A.2.2 Další/profesní vzdělávání 

A.3 Spolupráce a moderní veřejná 
správa 

Fungující vzájemná spolupráce 
partnerů v území MAS, efektivní 
veřejná správa přívětivá pro 
občana i podnikatele a vytvořeny 
podmínky pro rozvoj chytrého 
venkova 

G.  Posilování vzájemné spolupráce a 
zkvalitňování samosprávy v území a 
využívání principů Chytrého venkova 

L. Zlepšení podmínek pro vzdělávání, 
zajištění a zkvalitnění služeb v souladu s 
potřebami občanů 

A.3.1 Chytrá/efektivní veřejná správa 

A.3.2 Strategický rozvoj území 

A.3.3     Meziobecní, regionální i 
přeshraniční spolupráce 

Strategický cíl B 

IMAGE ÚZEMÍ 

Počet aktivit vedoucích ke 
zlepšení image území 

B.1 Volný čas, spolky 

Rozvíjet podmínky pro spolkový 
život v obcích, nabídku a příležitosti 
pro trávení volného času a 
podporovat aktivity místních 
skupin a dobrovolníků. 

H. Zkvalitnění a doplnění chybějící 
infrastruktury pro aktivní trávení volného 
času všech věkových skupin a podpora 
spolkového života v obcích 

J. Udržení tradic, přírodního a kulturního 
dědictví a posílení turistické a rekreační 
funkce Podchlumí 

B.1.1  Infrastruktura pro kulturní, 
společenské, sportovní a zájmové 
aktivity 

B.1.2 Komunitní život 
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B.2 Fyzické prostředí 

Zkvalitnit a zatraktivnit veřejná 
prostranství ve městech a obcích 
v území 

I. Zatraktivnění fyzického a veřejného 
prostředí v obcích 

E. Zlepšování podmínek pro rozvoj lokální 
ekonomiky, místních trhů a produktů 

B.2.1  Sídelní zeleň a veřejná 
prostranství 

B.2.2  Brownfields 

B.3 Památky, cestovní ruch 

Zvýšit přitažlivost území MAS 
Podchlumí a zachovat památky a 
tradice pro další generace. 

J. Udržení tradic, přírodního a kulturního 
dědictví a posílení turistické a rekreační 
funkce Podchlumí 

H. Zkvalitnění a doplnění chybějící 
infrastruktury pro aktivní trávení volného 
času všech věkových skupin a podpora 
spolkového života v obcích 

I. Zatraktivnění fyzického a veřejného 
prostředí v obcích 

B.3.1  Kulturní památky 

B.3.2  Městská a obecní muzea a obecní 
profesionální knihovny 

B.3.3 Veřejná infrastruktura 
udržitelného cestovního ruchu 

B.3.4 Zlepšení nabídky a přitažlivosti 
území 

Strategický cíl C 

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 

Počet aktivit vedoucích ke 
zlepšení sociálního zázemí 

C.1 Sociální a zdravotní služby 

Vytvořit udržitelnou síť sociálních a 
zdravotních služeb, které budou 
místně i časově dostupné dle 
potřeb jednotlivých cílových 
skupin. 

K.  Zvýšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb ve vazbě na 
demografický vývoj v území 

G. Posilování vzájemné spolupráce a 
zkvalitňování samosprávy v území a 
využívání principů Chytrého venkova 

F. Zvyšování kvality a dostupnosti 
lidských zdrojů a posilování 
zaměstnanosti v území 

C.1.1 Sociální služby a infrastruktura 

C.1.2 Podmínky pro zdraví 

C.1.3 Dostupné/sociální bydlení 

C.2 Občanská vybavenost a 
bezpečnost 

Udržovat a rozvíjet veřejné služby a 
občanskou vybavenost, zlepšovat 
jejich dostupnost a kvalitu, kde je 
to účelné při jejich zajištění 
spolupracovat v rámci území MAS 
Podchlumí. 

L. Zlepšení podmínek pro vzdělávání, 
zajištění a zkvalitnění služeb v souladu s 
potřebami občanů 

M. Zajištění podmínek pro řešení 
krizových situací v území a posílení 
bezpečnosti v obcích 

G. Posilování vzájemné spolupráce a 
zkvalitňování samosprávy v území a 
využívání principů Chytrého venkova 

C.2.1 Služby a obchod 

C.2.2 Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a bezpečnost 
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C.3 Vzdělávání 

Vytvářet v území funkční, moderní 
a bezpečné prostředí pro 
vzdělávání, které bude otevřené 
změnám a inovacím.   

L. Zlepšení podmínek pro vzdělávání, 
zajištění a zkvalitnění služeb v souladu s 
potřebami občanů 

F. Zvyšování kvality a dostupnosti 
lidských zdrojů a posilování 
zaměstnanosti v území 

H. Zkvalitnění a doplnění chybějící 
infrastruktury pro aktivní trávení volného 
času všech věkových skupin a podpora 
spolkového života v obcích 

C.3.1 Mateřské školy, dětské skupiny 

C.3.2 Základní školy 

C.3.3 Zájmové a neformální vzdělávání 

Strategický cíl D 

DOSTUPNÉ, MODERNÍ A 
ENVIRONMENTÁLNĚ 

PŘÍZNIVÉ ÚZEMÍ 

Počet aktivit vedoucích k 
dostupnému, modernímu a 

environmentálně příznivému 
území 

D.1 Doprava 

Zvyšovat bezpečnost dopravního 
provozu v území, posilovat mobilitu 
a dopravní dostupnost. 

A. Systematické zlepšování dopravní 
infrastruktury   

B. Zvýšení kvality a dostupnosti 
environmentálně příznivých forem 
dopravy   

J. Udržení tradic, přírodního a kulturního 
dědictví a posílení turistické a rekreační 
funkce Podchlumí 

D.1.1 Bezpečná doprava 

D.1.2 Udržitelná doprava a čistá 
mobilita 

D.2 Technická infrastruktura a 
internet 

Vytvářet podmínky pro 
dobudování, modernizaci a 
zkvalitnění technické infrastruktury 
a zlepšit dostupnost internetu v 
obcích. 

C.  Zajištění a rozvoj moderní technické 
infrastruktury v území včetně digitalizace 

G. Posilování vzájemné spolupráce a 
zkvalitňování samosprávy v území a 
využívání principů Chytrého venkova 

D.2.1 Technická infrastruktura 

D.2.2 ICT infrastruktura 

D.3 Životní prostředí, lesy, krajina 
a klimatické změny 

Snižovat negativní dopad lidské 
činnosti na životní prostředí a 
efektivně reagovat na klimatické 
změny.   

D. Ochrana životního prostředí a 
adaptace území na klimatické změny 

I. Zatraktivnění fyzického a veřejného 
prostředí v obcích 

J. Udržení tradic, přírodního a kulturního 
dědictví a posílení turistické a rekreační 
funkce Podchlumí 

D.3.1 Šetrné a odpovědné udržitelné 
hospodaření 

D.3.2 Lesy 

D.3.3 Odolnost a adaptace na 
klimatické změny 

 


