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ZÁPIS  

ZE ZÁVĚREČNÉHO JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

 
 

Datum jednání: 19. 1. 2016, začátek od 15.00 hod. 
Místo jednání:  Lažiště, 108 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Ing. Veronika Vaněčková 
 
Program jednání: 

1) Úvod 
2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko, z. s. – finanční plán 
3) Závěr 

 

Průběh jednání: 
 

1) Úvod 
Jednání zahájil předseda MAS Josef Bláhovec a předal slovo ředitelce MAS Hance Lukešové.  

 
2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumavsko, z. s. – finanční plán a 

alokace 
 
PS Komunity, život a tradice na venkově 

 celková alokace 9 329 mil Kč (IROP) 

 vybavení komunitních center a stavební úpravy (podmínka provozování alespoň jedné 
zaregistrované sociální služby – ještě není jistá četnost poskytování) 

 
PS Životní prostředí 

 celková alokace 10 000 mil Kč (PRV) 

 neproduktivní investice v lesích (rozhledny, naučné stezky, mostky, zábradlí, odpočívadla, 
lavičky, informační tabule, atd..) 

 
PS Podnikání a zaměstnanost (vč. zemědělství) 

 celková alokace 43 515 mil Kč (PRV) 

 investice do zemědělských podniků (zemědělské technologie – stroje) – 15 000 mil Kč 

 zemědělská infrastruktura (budovy) – 5 000 mil Kč 

 agroturistika – 3 000 mil Kč 

 podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (podnikatelé – vybavení, 
atd.) – 20 515 mil Kč 

 
PS Vzdělávání 

 celková alokace 35 384, 06 mil Kč (IROP) 

 zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (rekonstrukce 
objektů a vybavenost ZŠ – stavební úpravy včetně vybavení)) – 10 315, 54 mil Kč 

 zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (doprovodná infrastruktura a dostupnost 
vzdělávání – cyklodoprava do škol, zaměstnání a za službami) – 15 568, 52 mil Kč 
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 Technické a přírodní vzdělávání a laboratoře (odborné učebny zaměřené na 4 klíčové aktivity 
– IT, cizí jazyky, technické vzdělávání a přírodní vzdělávání), lze sem zařadit i úpravu zahrad a 
venkovní učebny – 9 500 mil Kč 

 
PS Sociální oblast  

 alokace 15 093 mil Kč (OP Zaměstnanost), 14 000 mil Kč (IROP) -> celkem 29 093 mil Kč 

 zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (investice do sociálních služeb 
– vybavení, stavby, nákup nemovitosti, stavební úpravy, atd.) – 4 000 mil Kč (IROP) 

 vznik nových a rozvoj existujících aktivit v oblastech sociálního podnikání (tvrdé investice do 
sociálních podniků – vybavení, stavební úpravy, atd.) - 4 000 mil Kč (IROP) 

 sociální podnikání – na provoz sociálních podniků – 7 000 mil Kč (OPZ) 

 sociální služby a sociální začleňování (podpora terénních služeb) – 5 093 mil Kč 

 prorodinná opatření (příměstské tábory, družiny, kluby a jiné mimoškolní aktivity) – 3 000 mil 
Kč 

 
PS Venkovský cestovní ruch  

 cyklodoprava – viz PS Vzdělávání 

 neproduktivní investice v lesích – viz PS Životní prostředí 
 
 
 

3) Závěr 
 
Členové pracovních skupin byli informováni, že v budoucnu by se měli minimálně jednou ročně setkat 
a probrat naplňování strategie a problémy, které s tímto naplňováním vznikly. 
Na závěr předseda MAS (Josef Bláhovec), ředitelka MAS (Hanka Lukešová) a manažer MAS (Ing. 
Jaromír Polášek) poděkovali přítomným a rozloučili se. 
 
 
Lažiště 19. 1. 2016 
 
 
 
Zapsala: Ing. Veronika Vaněčková 
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