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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027  

Území MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. tvoří 14 obcí a 2 města, z nichž 10 spadá do ORP Kladno 
a 6 do OPR Černošice. K 31.12.2019 žilo na území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ z.s., které má 
rozlohu 108,643 km², 27 367 obyvatel. Nejmenší obcí jsou Běloky se 184 a Pavlov s 203 obyvateli a 
největšími pak města Unhošť s 4824 a Hostivice s 8 788 obyvateli. 

 
Tabulka 1 Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 

Kód obce Název obce NUTS 4/LAU 1 
(okres) 

ORP Počet obyvatel 
obce k 31.12.2019  

Rozloha obce 
(km2) 

532070 Běloky Kladno Kladno 184 2,224621 

532126 Braškov Kladno Kladno 1096 4,771941 

539171 Dobrovíz Praha-západ Černošice 563 5,966703 

532223 Doksy Kladno Kladno 1698 2,914999 

532274 Družec Kladno Kladno 1078 7,120679 

539244 Hostivice Praha-západ Černošice 8788 14,474276 

532347 Hostouň Kladno Kladno 1359 10,343988 

539317 Jeneč Praha-západ Černošice 1288 7,341594 

539384 Kněževes Praha-západ Černošice 618 2,551295 

532525 Kyšice Kladno Kladno 636 4,798481 

532622 Makotřasy Kladno Kladno 493 4,329682 

532711 Pavlov Kladno Kladno 203 1,5603 

539708 Středokluky Praha-západ Černošice 1207 5,542127 

539767 Tuchoměřice Praha-západ Černošice 1538 8,865589 

533017 Unhošť Kladno Kladno 4824 17,417255 

533025 Velká Dobrá Kladno Kladno 1794 8,420437 

CELKEM  27367 108,643967 
Zdroj:  Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+  
 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ se nachází v západní části Středočeského kraje (NUTS3), který 
odpovídá regionu soudržnosti Střední Čechy (NUTS2). Území MAS, tvoří 16 obcí, které se nacházejí 
mezi spádovou oblastí hlavního města Prahy a okresního města Kladno, přísluší tedy do správního 
obvodu ORP Černošice (6 obcí) a ORP Kladno (10 obcí).  Jde o příměstský venkov, který se musí 
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vyrovnávat se sub urbanizačními tlaky. Území je vklíněno mezi dálnice a rychlostní silnice R7 a D5 a 
Pražský okruh a rychlostní silnici R6 na Karlovy Vary. Celá oblast je významně ovlivněna dopravním 
ruchem a provozem Letiště Václava Havla, které s územím MAS sousedí. Na jedné straně území 
z výhodné polohy v blízkosti hlavního města Prahy a města Kladna těží (potřebné služby a 
infrastruktura, pracovní místa), na druhé straně však exponovaná poloha přináší mnohé negativní 
dopady jako nadměrná dopravní zátěž, hluk, znečištění ovzduší.  
 
Celková rozloha katastrálních území MAS je 10 867 ha. Geomorfologicky celé území spadá do Brdské 
oblasti Poberounské soustavy a zasahuje v Brdské oblasti do dvou celků, a to na západě do 
Křivoklátské oblasti a na východě do Pražské vrchoviny. Nadmořská výška, která stoupá směrem 
východu na západ, se pohybuje v rozmezí 288-445 m n.m. Zemědělská půda zabírá celkem 8046 ha, 
z čehož 7 247 ha tvoří orná půda.  
 
Vzhledem k tomu, že většina obcí MAS leží ve vzdálenosti 20 km od okraje hlavního města Prahy, 
generuje tato skutečnost významnou dojížďku do Prahy za prací i službami Dalším významným 
centrem dojížďky je Kladno. Na území obcí (např. Jeneč, Kněževes, Dobrovíz) na jejichž území se 
nacházejí velcí zaměstnavatelé (Amazon) v podobě skladovacích hal, logistiky, skladů velkoobchodu a 
maloobchodu a letiště Václava Havla, zaznamenávají i značný počet dojíždějících k těmto 
zaměstnavatelům. Zvláště v periferních územích MAS, kde je nedostatek pracovních příležitostí, je 
jedním z oborů, které je schopné generovat pracovní příležitosti zemědělství a lesnictví. Velká většina 
zemědělců má právní formu OSVČ, jsou zde však i větší zemědělské podniky, ekologické farmy se 
zaměřením na výrobu bio potravin.  

Území MAS je díky své poloze významným rekreačním zázemím obyvatel Prahy a v posledních letech 
rovněž vyhledávaným místem pro bydlení. Příliv obyvatel však sebou nese i větší nároky na další 
investice, jednak o síťové napojení nově budovaných lokalit, rozšíření infrastruktury, dopravní 
obslužnosti i bohatší kulturní činnost, aby noví obyvatelé měli možnost nahlédnout do dění v obci i 
regionu a integrovat se s komunitou „starousedlíků. Pokud se podíváme na strukturu obyvatel MAS 
z hlediska věku, zjistíme, že území je poměrně mladé, což je způsobeno tím, že se do území stěhují 
spíše mladší lidé s dětmi což zvyšuje nároky aktivity zaměřené na děti a mládež, a to především na 
kapacitu a vybavení školek a škol, či existenci mateřských center, větší kulturní a sportovní vyžití, což 
může být motivací k zapojení se do pestré spolkové činnosti v obcích. 

Do území MAS nezasahuje žádné velkoplošně chráněné území, nachází se zde šest přírodních 
památek z maloplošných zvláště chráněných území a osm evropsky významných lokalit (soustava 
chráněných území NATURA 2000) a jedenáct památných stromů. Cestovní ruch v oblasti je spojen, 
díky husté síti cyklotras, zejména s cykloturistikou a s „vyhlídkovou“ turistikou na vyhlídkový val 
Letiště Václava Havla. Vzhledem k absenci rozsáhlejší zeleně je v území velmi malý počet turistických 
tras. Na území jsou spíše drobné nemovité památky, několik rozhleden, zajímavé jsou ale některé 
naučné stezky, zejména ty v okolí Hostivických rybníků, nebo Melicharovo vlastivědné muzeum 
v Unhošti, Židovský hřbitov v Hostouni či objekt lehkého opevnění v Doksech. Nevyužitý potenciál je 
např. v útvaru, který je známý jako Makotřaský čtverec (starověká keltská hvězdárna), který však je 
narušen stavbou rychlostní silnice R7, která prochází takřka jeho středem, přesto by si zasloužil 
zviditelnění či naučnou stezku. Atraktivitu lokálních památek lze zvýšit budováním dalších naučných 
stezek, umisťováním informačních tabulí a zejména propagací území zřízením informačních center či 
kvalitních „chytrých“ informačních materiálů. 
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1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  
Obrázek 1 Území působnosti MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. s vyznačením hranic obcí  

   Zdroj: Arc ČR, vlastní zpracování 
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Obrázek 2 Území působnosti MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. v kontextu regionů NUTS2 a NUTS3  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Arc ČR, vlastní zpracování 
 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Místní akční skupina rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. vznikla v roce 2013 na základě iniciativy 
místních občanů, kteří projevili zájem na zlepšení života a prostředí v regionu. Nápady na zatraktivnění 
regionu pro jeho obyvatele však často narážely na omezené finanční kapacity obcí i dalších subjektů, 
které v regionu působí. Vzhledem k tomu, že v území mezi Prahou a Kladnem dosud nepůsobila žádná 
místní akční skupina, byly snaha o založení místní akční skupiny vítaným impulzem, jak dokázat 
členským obcím, jejím občanům a podnikatelům zprostředkovat možnost čerpání finančních 
prostředků z dotačních programů z fondů EU. Území Místní akční skupiny rozvoj Kladenska a Prahy-
západ z.s. tvořily při složení katastry 8 obcí, avšak již v roce 2015 bylo území rozšířeno o katastry dalších 
8 obcí směrem za západ k městu Kladno.  Nyní je tedy území MAS tvořeno 14 obcemi a 2 městy. 

První Osvědčení o standardizaci pro programové období 2014-2020 obdržela MAS v prvních letech 
programového období 2014-2020 a následně podala Žádost o podporu integrované strategie 
zpracované na základě kombinací komunitních přístupů a expertního zpracování výstupů a diskuzí 
místních aktérů. Na základě schválené Strategie (červenec 2017) získala MAS pro žadatele ze svého 
území v programovém období 2014-2020 možnost k čerpání finančních prostředků ze dvou operačních 
programů a to z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 30.711,16 tis. Kč, po 
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snížení alokace 22.754,7 tis. Kč a Programu rozvoje venkova  (PRV)  ve výši 7.123,16 tis. po úpravě 
alokace Kč 6.799,1 tis. Kč. 

Během stávajícího programového období nedošlo u MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ z.s. ke změně 
členské základny, zakládající členové tedy aktivně působí v MAS do dnes. Území působnost MAS pro 
nové programové období 2021-2027 je shodné s územím pro období 20014-2020. 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Práce na analytické části nové strategie byly zahájeny na jaře roku 2020 a probíhaly po více osách.  Při 
přípravných pracích zaměstnanci MAS procházeli statistické údaje uzemní a strategické plány obcí, 
Dále se přípravné práce se zaměřovaly na sběr informací, názorů a námětů od členů MAS. Byly 
diskutovány otázky ohledně aktuální situace v obcích, záměrech do budoucna, problémech, které obce 
občany trápí a možnostech zapojení MAS do jejich řešení, které se staly podkladem pro setkání se 
starosty. 

Prvním krokem k přípravě strategie na nové programové období bylo úspěšné projití místní akční 
skupiny procesem standardizace. Součástí standardizace je vymezení území MAS.  Během jara 2020 
byli osloveni všichni starostové obcí stávajícího období s informací o novém programovém období a 
s tím související potřeba opětovně vyjádřit souhlas obcí se zařazením do území působnosti MAS rozvoj 
Kladenska a Prahy-západ, z.s. Byla naplánována a realizována jednotlivá osobní setkání pracovníků 
MAS se všemi starosty obcí z území. Během rozhovorů byli starostové z území informování o dění 
v MAS a jejích aktivitách, plánech, možnostech využití prostředků z fondů EU pro jejich území díky 
zapojení do aktuálních i budoucích výzev. Při těchto setkáních byly starostům pokládány stejné otázky, 
které se týkaly aktuální situace v obci, záměrech do budoucnosti s cílem zjistit, které rozvojové potřeby 
jsou nejpalčivější a stanovit okruh potřeb, které jdou napříč územím. Jednání byla velice přínosná, 
neboť zástupci MAS a obcí měli možnost v klidu prodiskutovat konkrétní aktuální potřeby a plány 
v daném území, které budou sloužit k vypracovaní strategie. Všichni starostové ze současného 
programového období dali souhlas se zařazením obce i pro období nadcházející a území MAS se tak 
nemění.   
MAS plánovala na podzim 2020 další společná setkání starostů, setkání s místními podnikateli a dalšími 
zástupci z oblasti mateřských a základních škol a dalších organizacích, ale bohužel vzhledem ke 
zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií coronaviru COVID-19 nebyla setkání 
většího počtu osob možná. Skupinová setkání byla tedy nahrazena převážně individuálními setkáními 
či jinými druhy šetření.  

Během podzimu byly starostové obcí vyzvání k doplnění zásobníku projektů ITI pro nadcházející 
období. Během konzultací a diskusí nad možnostmi také vyplynulo, na jaké projekty by obce mohly mít 
zájem čerpat prostředky z alokací MAS v dalším období.   

Po uvolnění restriktivních opatření, v červnu 2021 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ zorganizovala 
dvě komunitní setkání k projednání integrované strategie 21+ s aktéry v území. 
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD 

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 

03.06.2020 Středokluky, Kněževes, 
Družec 

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 

09.06.2020 Hostivice, Unhošť, Pavlov, 
Tuchoměřice  

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 

10.06.2020 Velká Dobrá, Makotřasy, 
Dobrovíz, Hostouň  

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 15.06.2020 Kyšice, Braškov, Doksy 

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 24.06.2020 Jeneč 

Individuální rozhovory se starosty obcí 
v území působnosti MAS 22.09.2020 Běloky  

Získávání dat a pokladů v rámci 
individuálních konzultací 

(zástupci socioekonomických aktérů 
z oblasti NNO, podnikatelů, škol) 

Leden 2021–Květen 2021   

Komunitní setkání k integrované 
strategii CLLD 21+ v obci Středokluky 12.06.2021 Středokluky 

Komunitní setkání k integrované 
strategii CLLD 21+  v obci Kněževes  12.06.2021 Kněževes  

Schválení Strategie Valnou hromadou 10.08.2021 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Doklady o zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do přípravy Strategie jsou uloženy 
na uložišti MAS na adrese: https://next.novopacky.cz/index.php/s/5WLMktRdwBPtSW3 
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
působnosti MAS  

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb  

Rozvojová potřeba  Popis potřeby pro rozvoj území  

 

R1.  
 

OBEC – PŘÍJEMNÉ 
MÍSTO PRO 
BYDLENÍ, PRÁCI I 
VOLNÝ ČAS 

 

Každý si přeje, aby místem jeho bydliště bylo bezpečné, klidné, přátelské, 
upravené místo, kde v okolí najde odpovídající úroveň občanské vybavenosti 
a komerčních služeb. Díky poloze těsně za hranicemi hlavního města, je o 
bydlení na území MAS poměrně velký zájem. Stěhují se sem především 
mladé rodiny s dětmi, které upřednostňují klidné bydlení za humny 
velkoměsta 

Většina obcí má poměrně dobou občanskou a technickou vybavenost, ale je 
nutná její modernizace a adaptace, vzhledem k narůstajícímu počtu 
obyvatel.  Ve větších obcích je logicky poskytováno větší množství služeb než 
v menších, kde by služby neměly dostatek odběratelů/uživatelů a jejich 
provazování by bylo neekonomické.  

Od toho se odvíjí i požadavky místních komunit na zkvalitnění prostředí a 
vybavenosti v regionu. Zde je prostor pro spolupráci obcí k provozování a 
využívání či sdílení některých služeb. Hledat chytrá řešení, inovativní 
přístupy k rozvoji technické infrastruktury s ohledem na změny klimatu, 
zavádět či využívat nové chytré technologie, využívat alternativní a 
obnovitelné zdroje, podporovat energetickou soběstačnost, digitalizaci. 
Rozvoj technické infrastruktury bude mít pozitivní vliv na zlepšení životního 
prostředí.    

Především je poptávka po zatraktivnění místního prostředí, po úpravách a 
rozšiřování veřejných prostranství, opravách, rekonstrukci chátrajících 
objektů, po zlepšení možností pro kulturní, společenské a sportovní vyžití 
(budování knihoven, společensko-kulturních sálů, či komunitních center 
apod.), dobrou a fungující veřejnou správu obcí, snižování byrokratické 
zátěže, poskytováním bezpečných elektronických služeb občanům, udržení 
a podporu stávající infrastruktury k zajištění obecní bezpečnosti jako 
místních hasičských sborů, či policejních služeben. 

Jde však také o zachování, údržbu a rozvoji místních památek, zachování 
venkovské architektury, využívání starých budov k novým účelům. 

Síť školských zařízení v území se stále potýká s řadou problémů. Částečně je 
to kapacita ale především kvalita infrastruktury. Školy jsou často ve starých 
budovách s náročným provozem, vybavení učeben je třeba přizpůsobit 
novým metodám výuky, zapojit informační technologie. Jsou nutné investice 
do škol a školek, problémem je bezbariérovost. Poptávka je po investicích do 
nových technologií školních jídelen, zázemí škol a školek, tělocvičen či 
školních venkovních prostor a po podpoře zájmových aktivit pro děti a 
mládež.  

Pro starší spoluobčany, ale i pro maminky s dětmi je také důležité fungování 
místních ordinací či zdravotních středisek lékařů a sociálních služeb, 
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obchodů a dalších služeb, neboť je pro ně často dojíždění na větší vzdálenost 
problematické.  

Cílovou skupinou pro zlepšení občanské vybavenosti jsou všechny skupiny 
obyvatel z území, neboť zlepšením občanské vybavenosti odpadne nutnost 
obyvatel dojíždění za službami a tím k větší spokojenosti občanů a 
k zatraktivnění území pro návštěvníky. 

Dílčí potřeby R1.:   

 a) Investice do vzdělávání   
 b) Udržení základní občanské vybavenosti v obcích 
 c) Dostupné zdravotní a sociální služby 
 d) Fungující a přístupná správa obcí 
 e) Dobrá technická infrastruktura  
 f) Zvelebování veřejných prostranství  

R2. 
 

ZLEPŠENÍ 
PODMÍNEK PRO 
VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY A PRO 
SETKÁVÁNÍ 
OBYVATEL  

Populace je vzhledem ke stěhování mladých rodin na území MAS velmi 
různorodá. Aktivní trávení volného času je pro obyvatele stejně důležitou 
součástí života jako práce a je logické, že by tyto aktivity rádi provozovali 
nedaleko od bydliště, bez nutného dojíždění. Proto je zájem na vylepšení 
zatraktivnění místních možností pro různé outdoorové rekreační aktivity, 
sportovní, kulturní a společenské vyžití v obci a okolí.   

Jedná se o budování, rozvoj či doplnění vybavení veřejně přístupných 
sportovišť, po výstavbě dětských či multifunkčních sportovních hřišť, 
cvičebních a herních prvcích, naučných stezek či výletních míst v okolí, 
odpočívadel, cyklostezek, drah pro in-line brusle. 

Neméně důležitá je i podpora a rozvoj spolkové činnosti v obcích, budování 
zázemí pro spolkovou činnost, která má v regionu slušnou tradici, aby se 
členové spolků či zájmových skupin měli kde scházet, obnova dosluhujícího 
zařízení a vybavení. 

S tím souvisí dále i podpora různých prorodinných aktivit, místních 
společných společenských, kulturních a sportovních akcí jako jarmarků, 
dětských dnů, přátelských sportovních utkání apod. 

S rozvojem celého území souvisí i aktivní podpora a rozvoj cestovního ruchu 
proto je důležitá podpora a údržba a rozvoj místních památek a atraktivit, 
zachování venkovské architektury, využívání starých budov k novým účelům, 
což podpoří i cestovní ruch v území. 

Zviditelnění zajímavých místních akcí a míst k aktivnímu trávení volného času 
např. Hostivické rybníky, vyhlídkové valy na letiště, místní rozhledny, naučné 
stezky, muzea, přispěje k rozvoji cestovních ruchu, bude rozvíjet 
infrastrukturu a vybavenost obcí a využitelné nejen pro obyvatele, ale 
přilákají i návštěvníky z okolí i ze vzdálenějších míst. 

Naplněním daných potřeb napomůže ke zkvalitnění a rozvoji aktivního života 
v obcích, k udržení a podpoře lokálních tradic, spoluúčasti obyvatel na jejich 
tvorbě a ke sdílení zážitků, což povede k budování pospolitosti a soudržnosti 
místních obyvatel, k posílení místních vazeb, a mohou přispět i k ochotě 
podílet se na rozvoji a vedení obce a ke zatraktivnění území pro návštěvníky. 



 

13 
 

Dílčí potřeby R2.:   

 a) Podpora volnočasových aktivit a setkávání občanů 
 b) Podpora spolkové činnosti  
 c) Podpora místních památek a tradic, rozvoj cestovního ruchu 
 d) Podpora informovanosti a participace obyvatel  

 

R3. 
 

BEZPEČNOST V 
OBCÍCH 

Obyvatelé se ve svém bydlišti chtějí cítit bezpečně, a proto je bezpečnostní 
situace v regionu jedním z častých témat při rozhovorech s místními občany.  
Zejména je trápí vysoká míra drobné kriminality, drobné krádeže, vykrádání 
objektů, vandalismus. Dalším významně rezonujícím tématem v oblasti 
bezpečnosti je velká dopravní zátěž obcí. 

Jde především o možnosti spolupráce obcí na zřízení či spolufinancování 
provozu obecní policie či podpory jednotek požární ochrany (investice do 
kvalitního technického i materiálového vybavení, zkvalitnění zázemí), 
instalace kamerových systémů monitorujících často postižená místa, 
zlepšení sítě veřejného osvětlení. 

Cílem je bezpečný domov pro místí obyvatele, bezpečný pohyb pěších 
v obcích s bezbariérovým řešením pro osoby s handicapem, bezpečné stezky 
pro cyklisty bez nebezpečných křížení s frekventovanými úseky, zkvalitnit 
návaznost a propojení stezek pro pěší a cyklisty mezi obcemi pro snazší 
bezmotorový pohyb po území. Neméně důležitá je i podpora komunitních 
akcí pro utužování místních vazeb, dále edukativních akcí, zájmové a 
sportovní činnosti, neboť její nedostatek může, především u dospívajících, 
vést k nežádoucím činnostem, a prevence zaměřená především na děti a 
mládež (bezpečnost silničního provozu, cyklistika, prevence požárů, 
prevence sociálně patologických jevů atd.) 

Dílčí potřeby R 3.:   

 a) Podpora bezpečnosti v obcích 
 b) Snížení drobné kriminality  
 c) Podpora edukativních akcí k tématu bezpečnost 

R4.  
 
DOPRAVA  

 

Dopravní dostupnost území MAS KPZ je z hlediska vazeb na dopravní sítě 
velmi dobrá. Odvrácenou stránkou je ale značná dopravní zátěž, která je 
ovlivněna především tranzitní dopravou, vybudovanými velkosklady a 
parkovišti (např. ve východní části území v Dobrovízi se nacházejí sklady 
firmy Amazon, v jižní části katastru obce Tuchoměřice jsou komerční 
parkoviště pro pražské letiště apod.), které s sebou nesou řadu dalších 
nešvarů, jako je třeba divoké parkování osobních a nákladních vozů.  
Přestože v území neustále dochází k investicím v oblasti dopravy, je stále 
řada úseků, kde mají silnice především nižších tříd poškozený povrch, staré 
chodníky jsou nevyhovující, mnohde jsou nepřehledné či rušné křižovatky, 
které brání plynulému průjezdu územím a tím i zatěžují životní prostření.  
 
Vzhledem k intenzitě dopravy a stavu místních komunikací a chodníků se na 
území MAS nachází řada dopravně nebezpečných míst. Zejména se jedná o 
chybějící chodníky podél části komunikací bez bezpečnostních prvků a  staré 
chodníky jsou často nevhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí, chybí 
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napojení chodníků k zastávkám veřejné dopravy, nevyhovující jsou i 
nástupní plochy zastávek a zastaralé či chybějící přístřešky či osvětlení 
zastávek veřejné dopravy, chybějící bezpečné přechody pro chodce, 
neucelené stezky pro pěší i pro cyklisty, absenci inteligentních dopravních 
systémů,  nevyhovující neekologické veřejné osvětlení a v neposlední řadě 
chybí bezbariérovost pěších tras pro osoby s handicapem.   

Důležité je dobré dopravní spojení v území, aby byl dostatek spojů 
hromadné dopravy, zlepšení návaznosti spojů, posílení školních autobusů a 
pak i obcí s hlavním městem i Kladnem. 

Cílem tedy je nápomoc snížení dopravní zátěže, odklon průjezdné dopravy, 
řešení dopravně přetížených a nebezpečných míst a zvýšení atraktivity 
alternativních druhů dopravy -  pěší a cyklo či veřejné dopravy a to 
především vybudováním  chodníků v místech, kde je ohrožena bezpečnost 
chodců, budování ucelených bezpečných pěších tras po obcích ke školám a 
k zastávkám veřejné dopravy, ale i mezi obcemi, zklidnění, zpomalení 
dopravy v obcích budováním světelné signalizace, zpomalovačů rychlosti či 
měřičů rychlosti, budování či modernizace veřejného osvětlení pro 
bezpečnější pohyb chodců v zimních měsících a večerních hodinách, 
budování nových a napojování stávajících cyklostezek,   budovat 
odpočinková místa na cyklostezkách a místa pro bezpečné odkládání kol 
v obcích.  Obyvatelé by i uvítali zavádění chytrých informačních systémů na 
zastávkách. Atraktivní cyklostezky podpoří i cestovní ruch v okolí a tím i 
podpoří místní podnikatele. Zvýšení podílu alternativních druhů dopravy 
přispěje i k lepšímu životnímu prostředí. 

Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé a návštěvníci v území. Naplněním 
rozvojové potřeby bude pohyb v obcích bezpečnější dojde i ke zklidnění 
dopravy v obcích, mimo obce se plynulost dopravy urychlí 

Dílčí potřeby R4.:   

 a) Ucelené a bezpečné pěší trasy v obcích  
 b) Propojení území pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
 c) Omezení dopravní zátěže  
 d) Snížení negativních dopadů dopravní zátěže  
 e) Dobrá dopravní obslužnost 

 

R5.  
 
PODNIKÁNI A 
ZAMĚSTNANOST  

Území MAS patří mezi území s relativně příznivou ekonomickou strukturou, 
jelikož podstatná část obyvatel je ekonomicky aktivní, resp. má zaměstnání. 
Dominuje však zaměstnanost v nevýrobních odvětvích, tedy ve službách. Což 
je způsobeno blízkostí hlavního města Prahy a Kladna, kam velká část 
obyvatelstva za prací dojíždí. Naopak i velká část zaměstnanců každodenně 
do území za prací přijíždí, a to do velkých skladů ve východní části území. 

V území je však i relativně velký počet zemědělských podniků a kvalitní půda 
a působí zde řada podnikatelů.  Fungující podniky v území působí pozitivně 
na místní komunitu, jsou pro obce důležité, rozšiřují rozmanitost služeb 
v území a jsou zdrojem pracovních příležitostí, za kterými není nutné daleko 
dojíždět. 
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Cílem je posílení podpory pro podnikání v regionu a konkurenceschopnosti 
zemědělského i jiného podnikání. Podporovat místní podnikatele k získání 
dotačních prostředků na pořízení investic do nových strojů a technologií, 
které jsou dostatečně výkonné a zároveň šetrnější k životnímu prostředí.  
Podporovat ekologické aktivity podnikatelů, spolupráci mezi zemědělci či 
jinými hospodářskými subjekty v území, rozvoj bioprodukce a bioproduktů, 
hledat možnosti, jak využít nevyužívané objekty.  Zajistit online služby pro 
občany a firmy, zapojit především malé podnikatele do využívání digitálních 
nástrojů podnikání. 

Hlavním cílem je posílit podporu drobných podnikatelů, řemesel a služeb, 
integrovat inovativní technologie, zvýšit efektivnost, soběstačnost, a 
odpovědnost podnikatelů k životnímu prostředí, podpora různých forem 
spolupráce a podpora tvorby pracovních příležitostí v území. 

Dílčí potřeby R5.:   

 a) Podpora zemědělského podnikání   
 b) Podpora a rozvoj podnikání ve venkovských oblastech 
 c) Předávání zkušeností, zvyšování odbornosti, kooperace  
 d) Tvorba nových pracovních míst v území 

R6.  
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

Životní prostředí na území MAS KPZ je, vzhledem ke své poloze, značně 
ovlivněno především hlukem a znečištěním ovzduší z letecké a siliční 
dopravy, ale také rozšiřující se novou zástavbou.  
Hlavním požadavkem tedy je snížit negativní dopady nadměrné tranzitní 
doprava a hluku. 

Zlepšit stav krajiny – ochrana a obnova krajinného rázu.  Udržet podíl 
ekologicky významných ploch jako jsou lesy, louky, pastviny, potoky a 
rybníky apod.), Ochrana krajiny před erozí, zlepšit zadržování vody v krajině, 
ochrana přirozených retenčních ploch (akumulace dešťových vod, možnost 
rozlivu vodních toků). Vzhledem k neustále se rozšiřující komerční a bytové 
výstavbě dbát na velikost parcel – proporční rozdělení využití ploch pro 
bydlení či zahrady, smysluplné řešení obslužných komunikací, obnovu 
polních cest mezi obcemi a rozvoj doprovodné zeleně k posílení obnovy 
krajinného rázu a ochraně před erozí.  

Zlepšit využívání zemědělské půdy, obnova polních cest, podpora 
ekologického zemědělství, zavádění moderních technologií šetrných 
k životnímu prostředí. 

U nově budovaných obytných míst využívat možností na ovlivnění velikosti 
parcel, výšky zástavby, rozdělení využití ploch pro bydlení a ploch zahrad, 
řešení obslužných komunikací, výsadbu doprovodné zeleně. 

Podporovat revitalizaci území, zejména údolí potoků, oblasti rybníků 
(Tuchoměřice – Únětický potok, Hostivické rybníky atd.) 

Řešit problematiku nakládání s odpadem, třídění odpadu, zajistit dostatek 
nádob na tříděný odpad, zamezit tvorbě černých skládek. 

Podporou v oblasti zlepšování životního prostředí dojde ke zkvalitnění života 
v území, jeho zatraktivnění, což se dotýká všech cílových skupin. 
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Dílčí potřeby R6.:   

 a) Zlepšit stav krajiny  
 b) Revitalizace a údržba vodních ploch a zeleně 
 c) Nakládání s odpadem 
 d) Eliminace negativních dopadů nadměrné dopravní zátěže 
 e) Snižování existujících druhů znečištění 
 f) Podpora obnovitelných zdrojů energie  
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3. Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Území MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ bude pro své obyvatele v roce 2027 klidným a příjemným 
místem pro trvalé bydlení v zázemí Prahy, místem s dobrou veřejnou vybaveností, s adekvátní kvalitou 
a kapacitou a kvalitou veřejných služeb, dojde k rozvinutí potenciálu místního školství, s odpovídající 
kulturní a sportovní infrastrukturou pro zdravý a aktivní život, i místem pro drobné podnikání, kde velké 
investiční aktivity nebudou narušovat životní prostředí.  Bude místem, kde budou řešeny naléhavé 
aktuální problémy v oblasti bezpečnost dopravy, omezení tranzitní a kamionové dopravy v území, 
snížení hlučnosti, zvýšení zelených ploch v krajině, kde najdou uplatnění moderní technologie i inovace 
a bude kladen důraz na příjemné životní prostředí. Cílem je udržet malé podnikání v obcích a zvýšit 
jeho technologickou vybavenost a konkurenceschopnost. Dojde k posílení využívání místních produktů 
a zvýší se ekonomické efekty z cestovního ruchu, zejména ve spojitosti s cykloturistikou. 

MAS chce přispívat ke zvýšení aktivity obyvatel ve veřejném životě obcí a jejich participaci na plánování 
a realizaci rozvoje obcí.  Bude se snažit o zlepšení podmínek pro fungování neziskových organizací, aby 
jejich činnost přispívala k posílení pospolitosti a tvorbě místních komunit. 

Vize rozvoje území MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ vychází zejména z poznatků o území a 
rozvojových představ diskutovaných v rámci komunitních projednávání. Strategické cíle představují 
hlavní priority/témata rozvoje, která chce MAS rozvíjet.  

Vize je konkretizována strategickými a specifickými cíli. Konkrétní přístup je zakotven v opatřeních. 

3.1.2 Strategické cíle 

Pro dosažení vize byly definovány 4 strategické cíle. 

STRATEGICKÝ CÍL 1. 
 

ZLEPŠIT VYBAVENOST, DOSTUPNOST A KVALITU VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
PRO LEPŠÍ ŽIVOT V OBCÍCH 

 

STRATEGICKÝ CÍL 2. 
 

ZLEPŠIT STAV A FUNGOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 
 

 

STRATEGICKÝ CÍL 3. 
 

ZLEPŠIT VYUŽITÍ MÍSTNÍCHO EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU  
 

 

STRATEGICKÝ CÍL 4. 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

 

Specifický cíl 1.1   Dobré podmínky pro vzdělávání 

Opatření 1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních škol  

Rozvojová potřeba:  R1.a 

Opatření se zaměřuje především na zajištění dostatečné kapacity kvalitních zařízení   péče o děti 
v předškolním věku. Stavební úpravy a modernizaci směřující k efektivnímu využívání stávajících 
zařízení. Pořízení moderního technického vybavení pro výuku a rozvoj žáků základních škol, pro 
rozšiřování znalostí pro práci s digitálními technologiemi, výuku cizích jazyků a předmětů z oblasti 
přírodních věd a získávání dovedností v oblasti technických a řemeslných oborech, pořizování 
kompenzačních pomůcek. 

Opatření 1.1.2 Podpora vzdělávacích a prorodinných aktivit   
Rozvojová potřeba: R1a, R2a, R2b, R2d, R3c 

Opatření se zaměřuje na získání specializovaných učitelů, sdílení specialistů v oblasti pedagogiky a 
psychologie, školení pedagogických pracovníků. Důležitá je i spolupráce škol v území a výměna 
zkušeností. Zvýšení spolupráce škol a praxe.  Vzhledem k narůstajícím počtům žáků základních škol také 
nabídka kvalitních mimoškolních volnočasových aktivit a zájmových kroužků bez nutnosti dojíždění. 
Práce s dětmi mládeží s důrazem na prevenci (bezpečnosti silniční dopravy, šikana, protidrogová 
prevence či dalších patologických jevů.  

Podpora zařízení, která doplňují stávající kapacitu institucionálních forem zařízení (jako školní družiny, 
dětské kluby), podpora pořádání příměstských táborů, rozvoj spolupráce v oblasti prorodinných aktivit,  
podpora mateřských center, spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu, podpora 
volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny, prevence patologických jevů. 

Opatření 1.1.3. Rozvoj hmotného zázemí vzdělávacích zařízení (Investice) 

Rozvojová potřeba: R1a, R1b 

Opravy školních budov a zázemí škol. Digitalizace. Zlepšení stavu šaten, tělocvičen, venkovních prostor 
škol a školních zahrad, školních jídelen a investice do nových technologií školního stravování. 

 

Specifický cíl 1.2 Zlepšit dostupnost veřejných služeb a rozvinout společenský, kulturní a 
sportovní život v obcích  

Opatření 1.2.1 Rozvoj života v obci 

Rozvojová potřeba: R1b, R1f, R2a, R2b, R2d 

Investice do občanské vybavenosti obcí s cílem zajistit dostupnost veřejných služeb.  Investice do 
výstavby nebo rekonstrukce obchodů, služeb, knihoven, pošt. Budování či obnova komunitních či 
kulturních center, multifunkčních sálů (kino/divadlo/konference/workshopy atd.), míst pro sport a 
rekreaci (veřejná sportoviště, koupaliště), víceúčelových sportovních hal, dětských hřišť a dalších 
míst, která budou sloužit pro setkávání občanů. Podpora informovanosti a participace obyvatel na 
rozvoji obce. 
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Investice do budování, zlepšování, zvelebování a propojování veřejných prostranství, napojování 
prostranství ve vazbě na novou výstavbu.  Dovybavení veřejných prostranství, rozšíření relaxačních 
zón, parků, instalace prvků jako lavičky, kašny, pítka, odpadkové koše, informační tabule, stojany na 
kola, míst pro odpočinek apod.  Rozvoj informačních systému pro občany.  
 
Podpora činnosti místních klubů a spolků. Budování či rekonstrukce prostor či zázemí pro spolkovou, 
zájmovou a sportovní činnost, rozšiřování materiálového vybavení klubů a spolků.  

Podpora místních společenských kulturní a sportovní akcí s cílem začleňovat obyvatele do aktivního 
života v obcích, podpora místních trhů, průvodů, posvícení apod. 

Opatření 1.2.2 Zvýšení kvality a propagace turistických příležitostí 

Rozvojová potřeba: R1f, R2c, R2d 

Rozšíření turistických příležitostí na území MAS. Rekonstrukce a obnova architektonických a 
technických a přírodních památek a zajímavostí v regionu, propagace místních tradic, opravy 
chátrajících budov a jejich využívání pro nové účely. Údržba a rozšíření turisticky atraktivních míst, 
budování naučných stezek, značení turistických tras, renovace vyhlídek na pražské letiště, budování 
odpočivadel podél cyklistických stezek, rozvoj zázemí pro turisty a cyklisty. Zviditelnění stávajících 
přírodních lokalit, propagace území, tvorba informačních tabulí, vydávání propagačních materiálů. 
Podpora zřizování informačních center. 

Opatření 1.2.3. Rozvoj sociálních a zdravotních služeb a jejich zázemí  

Rozvojová potřeba: R1b, R1c, 

Udržení základní lékařské, sociální péče v regionu. Posilování terénních programů. Opravy 
zdravotních středisek a podpora vybavenosti ordinací lékařů. 
Rozvoj zázemí pro terénní služby, sociální prevenci a odborné sociální poradenství. Budování domů 
s pečovatelskou službou, výstavba pobytových objektů pro seniory. Výstavba sociálních/startovacích 
bytů pro seniory i pro mladé, řešení sociálního vyloučení obyvatel. 
 

Specifický cíl 1.3 Zlepšit technickou infrastrukturu a bezpečnost v obcích  

1.3.1. Zlepšit technickou infrastrukturu a bezpečnost v obcích   

Rozvojová potřeba: R1b, R1e, R2d, R3a, R3b, R3c, R6c, R6e, R6f 

Budování a obnova veřejného osvětlení s důrazem na snižování energetické náročnosti. Rekonstrukce 
a dobudování splaškových a dešťových kanalizací a zajištění čistění odpadních vod, výstavba čistíren 
odpadních vod, napojení na stávající čistírnu odpadních vod. Rozvoj telekomunikačních sítí a kabelové 
televize. Zavádění nových technologií. Rozšiřování inženýrských sítí ve vazbě na novou bytovou 
výstavbu v území.  

Zlepšení vybavení potírající kriminalitu – kamerové systémy, osvětlení. Prevence kriminality, 
posilování využívání služeb obecní policie, podpora místních hasičských sborů investicemi do 
kvalitního technického i materiálového vybavení, zkvalitnění zázemí. 

 

 

Specifický cíl 2.1   Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní efekty 
dopravy  

Opatření 2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti 
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Rozvojová potřeba: R4a, R4b, R4c, R4d, R6d, R6e 

Opatření se zaměřuje na stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků, výstavba 
nových chodníků, podchodů, lávek, výstavba chodníků podél a přes silnice I. II. a III. třídy, místní 
komunikace a železniční dráhu. Vše přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Řešení bezbariérovosti. Budování bezpečných přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 
Rekonstrukce, modernizace a výstavba a bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 
hromadné dopravy a k objektům občanské vybavenosti. Rozšíření prvků zvyšujících bezpečnost 
dopravy jako semafory, zpomalovací pruhy, měřiče rychlosti, veřejné osvětlení.  

Opatření 2.1.2 Optimalizace dopravních proudů a organizace dopravy  

Rozvojová potřeba: R4c, R4e, R6d, R6e 

Realizace kroků ke snížení kamionové a automobilové dopravy.  Obnova či doplnění dopravního 
značení, zlepšování údržby komunikací, dobudování kvalitního propojení. Protihluková opatření 
(součástí investice do přístrojů na měření hluku pro obce). 

 
Specifický cíl 2.2   Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost  

Opatření 2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras pro dopravu obyvatel  

Rozvojová potřeba: R1e, R1f, R2a, R2c, R3a, R4b, R4d, R6d, R6e  

Propojování území podporou výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras, úprava zeleně podél 
tras, budování doprovodné infrastruktury, značení tras.  

Opatření 2.2.2 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací a chodníků 
Rozvojová potřeba: R1e, R2c, R3a, R4c, R4d, R6d, R6e 

Podpora projektů zaměřených na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součástí a příslušenství 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a veřejného 
osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací. Budování nových místních komunikací 
v souvislosti s novou výstavbou a budování a rekonstrukce chodníků. 

Opatření 2.2.3 Zlepšení dopravní obslužnosti 
Rozvojová potřeba: R1b, R2c, R4c 

Zvýšení počtu spojů hromadné dopravy, zlepšení návaznosti spojů, posílení školních autobusů, zlepšení 
stavu autobusových a vlakových zastávek, budování bezbariérovosti zastávek veřejné dopravy.  

 

Specifický cíl 3.1   Zlepšit fungování podnikání v regionu  

Opatření 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského podnikání 

Rozvojová potřeba: R5a, R5b, R5c, R5d, R6a,  

Oblast podpory zahrnuje investice do zemědělského podnikání, do živočišné a rostlinné výrovy, do 
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a školkařskou produkci. Investice 
na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro 
vlastní spotřebu v zemědělském podniku. Zavádění nových chytrých technologií. 

 
Opatření 3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
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Rozvojová potřeba: R5b, R5c, R5d, R1b 

Opatření je zaměřeno na podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. Podpora mikropodniků, malých 
podniků ve venkovských oblastech, jakož i podpora zemědělce. Jedná se o investice na založení a 
rozvoj nezemědělských činností, především o zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a 
maloobchod, ubytování, stravování a pohostinství, administrativní a kancelářské činnosti, činnosti 
související se stavbami a úpravou krajiny, profesní a vědecké činnosti, pořádání konferencí a 
hospodářských výstav, sportovní, zábavní a rekreační činnosti. 

 
Opatření 3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Rozvojová potřeba: R5a, R5c, R5d, R6e 

Podpora hmotných a nehmotných investic týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh. Investice do výstavby a rekonstrukce budov, včetně nezbytných manipulačních ploch, 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu balení a 
značení výrobků. Investice do skladování zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin 
vznikajících při zpracování. Investice do zvyšování a monitorování kvality produktů, investice 
související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh, investice do zařízení na 
čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu.  

 
Opatření 3.1.4 Zvyšování odbornosti a předávání zkušeností  

Rozvojová potřeba: R5c, R5a, R5b, R1, R2, R3, R6 

Oblast podpory je zaměřena na vzdělávací kurzy a workshopy (nevztahuje se na vzdělávací kurzy a 
kurzy odborné přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů, nebo systémů středního 
a vyššího vzdělávání). Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění 
tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. 

 

Opatření 3.1.5. Posílení kooperace podniků 

Rozvojová potřeba: R5a, R5b,  

Podpora se zaměřuje na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů 
s cílem efektivního využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být 
dosaženo. Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 
nebo směřují do venkovských oblastí. 

 

Specifický cíl 4.1 Zlepšit stav krajiny  

Opatření 4.1.1 Posílení ekologických aspektů zemědělského hospodaření  

Rozvojová potřeba: R6a, R6c, R6e, R5a 

Opatření je zaměřeno na dodržování agroenviromentálních opatření, především snížení používání 
chemických hnojiv, zvýšení pestrosti zemědělsky obdělávaných ploch a zapojení zemědělců do údržby 
krajiny a péče o krajinnou zeleň. 

 

Opatření 4.1.2 Zvýšení ploch zeleně a vodních ploch v krajině   
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Rozvojová potřeba: R6a, R6b, R1f 

Opatření je zaměřeno na zadržování vody v krajině, budování vodních prvků v krajině, péče o okolí 
vodních toků a ploch, úpravy břehů, opravy výpustí, prohlubování, odbahnění a rekultivaci. Dále pak 
zřizování remízků pro zvěř. Výsadba stromů a další doprovodné zeleně a realizace komplexních 
pozemkových úprav. 

Opatření 4.1.3 Zemědělská infrastruktura   

Rozvojová potřeba: R6a, R6b, 

Opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu. Zvýšení ekologické stability 
krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská 
opatření. Realizace plánů společných zařízení zajišťující zpřístupnění především zemědělských a 
lesních pozemků. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy 
pozemkových úprav. 

 

Specifický cíl 4.2 Omezit negativní působení lidské činnosti 

Opatření 4.2.1 Zlepšování energetické bilance území             

Rozvojová potřeba: R6f, R6e, R1e 

Opatření se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie (solární energie, tepelná čerpadla, 
využití biomasy apod.). Zateplování veřejných budov a uplatňování technologií a opatření vedoucích 
k energetickým úsporám. 

Opatření 4.2.2 Snižování existujících druhů znečištění   

Rozvojová potřeba: R6a, R6c, R6e, R1f 

Podpora činností vedoucích k odstranění kontaminovaných míst, prevence vzniku černých skládek, 
pravidelný úklid v krajině. Podpora technologií na měření kvality vody, ovzduší a hluku a identifikace 
zdrojů znečištění.
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD 

Strategický cíl  Indikátor strategického cíle  Specifické cíle Opatření strategického rámce  

Strategický cíl 1. 

ZLEPŠIT VYBAVENOST, 
DOSTUPNOST A KVALITU 
VEŘEJNÝCH SLUŽEB PRO 
LEPŠÍ ŽIVOT V OBCÍCH 

Počet realizací na úpravu 
veřejných prostranství  

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení  

Počet realizací vedoucích k 
podpoře občanské 
vybavenosti a spolkové 
činnosti 

 

Specifický cíl 1.1  

Dobré podmínky pro vzdělávání 

1.1.1  
Zvyšování kvality mateřských a základních škol  

1.1.2  
Podpora vzdělávacích a prorodinných aktivit 

1.1.3  
Rozvoj hmotného zázemí vzdělávacích zařízení 
(ostatní investice) 

Specifický cíl 1.2  

Zlepšit dostupnost veřejných služeb a rozvinout společenský, 
kulturní a sportovní život v obcích 

1.2.1  
Rozvoj života v obci 

1.2.2  
Zvýšení kvality a propagace turistických příležitostí 

1.2.3.  
Rozvoj sociálních a zdravotních služeb a jejich 
zázemí  

Specifický cíl 1.3  

Zlepšit technickou infrastrukturu a bezpečnost v obcích 

1.3.1.  
Zlepšit technickou infrastrukturu a bezpečnost 
v obcích   

Strategický cíl 2. 

ZLEPŠIT STAV A 
FUNGOVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

Délka vybudovaných či 
zrekonstruovaných cyklotras, 
cyklostezek  

Počet realizací vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

Specifický cíl 2.1 

 
Zvýšit dopravní bezpečnost, omezit dopravní zátěž a negativní 
efekty dopravy  

2.1.1  
Řešení dopravní bezpečnosti 

2.1.2   
Optimalizace dopravních proudů a organizace 
dopravy 

Specifický cíl 2.2 

 
Zkvalitnit obecní dopravní infrastrukturu a dopravní obslužnost  

2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a 
cyklotras pro dopravu obyvatel 

2.2.2 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací 
a chodníků 

2.2.3 Zlepšení dopravní obslužnosti  

Strategický cíl 3. Specifický cíl 3.1 3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání  
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ZLEPŠIT VYUŽITÍ 
MÍSTNÍCHO 
EKONOMICKÉHO 
POTENCIÁLU 

Počet podpořených 
podnikatelských subjektů  

Počet realizací využívající 
moderní chytré technologie 
a inovace 

Zlepšit fungování podnikání v regionu  3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání  

3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů   

3.1.4 Zvyšování odbornosti a předávání znalostí  

3.1.5 Posílení kooperace podniků  

Strategický cíl 4. 

ZVÝŠIT KVALITU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Počet opatření vedoucí k 
ochraně životního prostředí 
a zvýšení ekologické stability 
krajiny   

Počet podpořených 
inovativních technologií, 
vedoucí k energetickým 
úsporám 

Specifický cíl 4.1 

Zlepšit stav krajiny 

4.1.1 Posílení ekologických aspektů zemědělského 
hospodaření  

4.1.2 Zvýšení ploch zeleně a vodních ploch v krajině 

4.1.3 Zemědělská infrastruktura  

Specifický cíl 4.2 

Omezit negativní působení lidské činnosti  

4.2.1 Zlepšování energetické bilance území  

4.2.2 Snižování existujících druhů znečištění 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

 

Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatřením Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl 
Strategického rámce SCLLD 

Opatření  
Strategického rámce SCLLD 

Specifický cíl SRR ČR 21+ 

Hospodářsky stabilizovaná  
regionální centra  

 

Metropolitní oblast 

 

Specifický cíl 1.1  

Dobré podmínky 
pro vzdělávání 

1.1.1  
Zvyšování kvality 
mateřských a 
základních škol  

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o 
památky a místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a existencí či 
vznikem sociálně vyloučených lokalit 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 7  Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb 
péče o děti 

1.1.2  
Podpora vzdělávacích 
a prorodinných aktivit 

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o 
památky a místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a existencí či 
vznikem sociálně vyloučených lokalit 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 7 Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb 
péče o děti 

1.1.3  
Rozvoj hmotného 
zázemí vzdělávacích 
zařízení (ostatní 
investice) 

Specifický cíl 3.3: Zlepšit dostupnost služeb v 
regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o 
památky a místní specifika a reagovat na 
problémy spojené se stárnutím a existencí či 
vznikem sociálně vyloučených lokalit 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 7 Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb 
péče o děti 

Specifický cíl 1.2  

Zlepšit dostupnost 
veřejných služeb a 
rozvinout 
společenský, 
kulturní a sportovní 
život v obcích 

1.2.1  
Rozvoj života v obci 

 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu 
k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 10 Napomáhat rozvoji a využití kulturního 
a kreativního potenciálu metropolitních 
území 

1.2.2  
Zvýšení kvality a 
propagace turistických 
příležitostí 

 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 10 Napomáhat rozvoji a využití 
kulturního a kreativního potenciálu 
metropolitních území 

1.2.3.  
Rozvoj sociálních a 
zdravotních služeb a 
jejich zázemí  

 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou 
vybavenost v dostatečném rozsahu a 
dostupnosti v jádrech metropolitních oblastí, 
suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko 
vzniku sociální polarizace a segregovaných či 
vyloučených lokalit. 

TO 6 Zlepšit dostupnost sociálních a 
zdravotních služeb/ TO 8 Vytvořit podmínky 
pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní 
celky 
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Specifický cíl 1.3  

Zlepšit technickou 
infrastrukturu a 
bezpečnost v obcích 

1.3.1.  
Zlepšit technickou 
infrastrukturu a 
bezpečnost v obcích   

 

 

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce. 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

Specifický cíl 2.1 

 
Zvýšit dopravní 
bezpečnost, omezit 
dopravní zátěž a 
negativní efekty 
dopravy  

2.1.1  
Řešení dopravní 
bezpečnosti 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

2.1.2   
Optimalizace 
dopravních proudů a 
organizace dopravy 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost 
v rámci regionů. 

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní spojení 
mezi metropolemi a významnými 
středoevropskými centry osídlení, posílit 
kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a 
jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných 
způsobů dopravy než individuální 
automobilové dopravy a zlepšovat propojení 
různých módů dopravy. 

TO 4 Lépe integrovat systém veřejné dopravy 
a rozvíjet městskou mobilitu 

Specifický cíl 2.2 

 
Zkvalitnit obecní 
dopravní 
infrastrukturu a 
dopravní 
obslužnost  

2.2.1  
Výstavba a 
rekonstrukce 
cyklostezek a 
cyklotras pro dopravu 
obyvatel 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost 
v rámci regionů. 

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní spojení 
mezi metropolemi a významnými 
středoevropskými centry osídlení, posílit 
kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a 
jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných 
způsobů dopravy než individuální 
automobilové dopravy a zlepšovat propojení 
různých módů dopravy. 

TO 4 Lépe integrovat systém veřejné dopravy 
a rozvíjet městskou mobilitu 

2.2.2  
Rekonstrukce a 
výstavba místních 
komunikací a 
chodníků 

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost 
v rámci regionů. 

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní spojení 
mezi metropolemi a významnými 
středoevropskými centry osídlení, posílit 
kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a 
jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných 
způsobů dopravy než individuální 
automobilové dopravy a zlepšovat propojení 
různých módů dopravy. 

TO 4 Lépe integrovat systém veřejné dopravy 
a rozvíjet městskou mobilitu 

2.2.3  
Zlepšení dopravní 
obslužnosti  

Specifický cíl 3.2: Zlepšit dopravní dostupnost 
v rámci regionů. 

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní spojení 
mezi metropolemi a významnými 
středoevropskými centry osídlení, posílit 
kvalitní dopravní spojení mezi metropolemi a 
jejich zázemím, zvyšovat atraktivitu jiných 
způsobů dopravy než individuální 
automobilové dopravy a zlepšovat propojení 
různých módů dopravy. 

TO 4 Lépe integrovat systém veřejné dopravy 
a rozvíjet městskou mobilitu 

Specifický cíl 3.1 

Zlepšit fungování 
podnikání v regionu  

3.1.1  
Posílení 
konkurenceschopnosti 
zemědělského 
podnikání  

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu 
k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.1: Napomáhat transformaci 
metropolitních ekonomik směrem k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k 
ekonomice založené na znalostech, posílit 
postavení českého výzkumu, vývoje a inovací 
ve světovém srovnání, vytvářet podmínky pro 
významnější a intenzivnější zapojení firem do 
evropské a světové ekonomiky a pro posílení 
postavení metropolitních území ve střední 
Evropě v konkurenci podobných území. 

TO 3 Zlepšit postavení a význam firem v rámci 
globálních sítí 

3.1.2  
Rozvoj podmínek pro 
podnikání  

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 

Specifický cíl 1.1: Napomáhat transformaci 
metropolitních ekonomik směrem k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k 
ekonomice založené na znalostech, posílit 
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propojení podnikatelských subjektů ve vztahu 
k potřebám trhu práce. 

postavení českého výzkumu, vývoje a inovací 
ve světovém srovnání, vytvářet podmínky pro 
významnější a intenzivnější zapojení firem do 
evropské a světové ekonomiky a pro posílení 
postavení metropolitních území ve střední 
Evropě v konkurenci podobných území. 

TO 3 Zlepšit postavení a význam firem v rámci 
globálních sítí 

3.1.3  
Podpora zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů   

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve 
vztahu k potřebám trhu práce. 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

3.1.4  
Zvyšování odbornosti 
a předávání znalostí  

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu 
k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.1: Napomáhat transformaci 
metropolitních ekonomik směrem k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k 
ekonomice založené na znalostech, posílit 
postavení českého výzkumu, vývoje a inovací 
ve světovém srovnání, vytvářet podmínky pro 
významnější a intenzivnější zapojení firem do 
evropské a světové ekonomiky a pro posílení 
postavení metropolitních území ve střední 
Evropě v konkurenci podobných území. 

TO 3 Zlepšit postavení a význam firem v rámci 
globálních sítí 

3.1.5  
Posílení kooperace 
podniků  

Specifický cíl 3.1: Vytvořit vhodné podmínky 
pro diverzifikaci ekonomické základny 
regionálních center a jejich venkovského 
zázemí a využití jejich potenciálu a podpořit 
propojení podnikatelských subjektů ve vztahu 
k potřebám trhu práce. 

Specifický cíl 1.1: Napomáhat transformaci 
metropolitních ekonomik směrem k 
činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k 
ekonomice založené na znalostech, posílit 
postavení českého výzkumu, vývoje a inovací 
ve světovém srovnání, vytvářet podmínky pro 
významnější a intenzivnější zapojení firem do 
evropské a světové ekonomiky a pro posílení 
postavení metropolitních území ve střední 
Evropě v konkurenci podobných území. 

TO 3 Zlepšit postavení a význam firem v rámci 
globálních sítí 

Specifický cíl 4.1 

Zlepšit stav krajiny 

4.1.1  
Posílení ekologických 
aspektů 
zemědělského 
hospodaření  

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit její degradaci 

Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat 
zastavěné území, omezit zastavování volné 
krajiny vyvolávané růstem metropolitních 
území, rozšiřovat a propojovat plochy a 
hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích. 

TO 12 Zlepšit mikroklimatické podmínky v 
metropolitních územích 

4.1.2  
Zvýšení ploch zeleně a 
vodních ploch 
v krajině 
 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit její degradaci 

Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat 
zastavěné území, omezit zastavování volné 
krajiny vyvolávané růstem metropolitních 
území, rozšiřovat a propojovat plochy a 
hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích. 

TO 12 Zlepšit mikroklimatické podmínky v 
metropolitních územích 

4.1.3  
Zemědělská 
infrastruktura  
 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit její degradaci 

Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat 
zastavěné území, omezit zastavování volné 
krajiny vyvolávané růstem metropolitních 
území, rozšiřovat a propojovat plochy a 
hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích. 

TO 11 Zajistit koordinovaný prostorový 
rozvoj metropolitních území 
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Specifický cíl 4.2 

Omezit negativní 
působení lidské 
činnosti  

4.2.1  
Zlepšování 
energetické bilance 
území  
 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit její degradaci 

Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat 
zastavěné území, omezit zastavování volné 
krajiny vyvolávané růstem metropolitních 
území, rozšiřovat a propojovat plochy a 
hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích. 

TO 12 Zlepšit mikroklimatické podmínky v 
metropolitních územích 

4.2.2 Snižování 
existujících druhů 
znečištění 
 

Specifický cíl 3.4: Pečovat o prostředí obce a 
stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit její degradaci 

Specifický cíl 1.4: Efektivně využívat 
zastavěné území, omezit zastavování volné 
krajiny vyvolávané růstem metropolitních 
území, rozšiřovat a propojovat plochy a 
hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit 
hospodaření s vodou a energií v 
metropolitních územích. 

TO 12 Zlepšit mikroklimatické podmínky v 
metropolitních územích 

 

3.3 Popis integrovaných rysů strategie  
Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 21+ 

 
Pozn.: 0 = žádná vazba mezi opatřeními, 1 = slabá vazba, 2 = středně silná vazba, 3 = silná vazba 

 

 

 

1.3

Specifický 
cíl Opatření

1.1.1 X 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2 1 X 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1.1.3 3 3 X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1.2.1 1 2 2 X 2 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1

1.2.2 0 1 0 2 X 0 0 1 0 3 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0

1.2.3 0 1 0 2 0 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1.3 1.3.1 0 0 0 2 0 1 X 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2

2.1.1 1 0 0 1 1 1 2 X 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3

2.1.2 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

2.2.1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2.2.2 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 X 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

2.2.3 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 2 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

3.1.1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 X 0 2 1 2 3 0 1 0 1

3.1.2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 X 0 1 2 0 0 0 0 1

3.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 X 0 0 0 0 0 0 1

3.1.4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 1 0 0 0 1 1

3.1.5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 X 2 0 0 2 1

4.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 X 2 1 1 1

4.1.2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X 1 1 1

4.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 X 1 1

4.2.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 X 1

4.2.2 0 0 0 1 0 0 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X

4.1 4.2
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3

3.
1.

4

3.
1.
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4.
1.

1

4.
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2

4.2
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Specifický cíl
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2.1

2.2

3.1
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1.1.1 & 1.1.3 Opatření souvisí jak místně, věcně, finančně i časově. Zvýšení kvality mateřských a 
základních škol je pilířem vzdělanosti mladé generace, investice do infrastruktury zařízení umožní 
zavádění bezbariérových zařízení, aplikaci inovativních řešení, napomohou modernizaci výuky, 
usnadní zaměření na klíčové kompetence, lepší integraci, zvýší možnosti podpory dalšího vzdělávání a 
prorodinných aktivit s vazbou na 1.1.2. V návaznosti na kvalitní školství a zázemí dojde i ke 
zatraktivnění území (vazba na 1.2.1). 

1.1.2 & 1.1.3 Opatření souvisí věcně, finančně i časově. Podporou zadělávacích aktivit vzniká i 
potřeba kvalitního zázemí s potřebnou technickou vybaveností. Podporou prorodinných aktivit se 
zatraktivní možnosti v obci (vazba na 1.2.1.) i na zvyšování a předávání zkušeností a znalostí a tím 
vazbou na 3.1.4., slabší vazba je i na další opatření 1.1.1, kdy školy mohou poskytnout v odpoledních 
hodinách vhodné zázemí, na 1.2.2 kdy vzdělanost může přispět k lepší a aktivnější propagaci území či 
na 1.2.3 k preventivní edukativním akcím. 

1.2.1 & 1.1.2 Opatření souvisí místně, finančně i časově. Podporou kvalitního života, sounáležitosti a 
pospolitosti dojde i k podpoře rozmanitých prorodinných aktivit, k propojení aktérů a tím k 
navazování užších vazeb mezi obyvateli, což může dále vyústit v podporu dalších opatření v oblasti 
spolupráce místních podnikatelů (vazba na 3.1.5) nebo k ochotě podílet se na zvelebování a ochraně 
životního prostředí (vazba na 4.2.2). Úpravou veřejných prostranství, budování zázemí dojde také ke 
zatraktivnění území, které bude mít vliv i na turistický ruch. 

1.2.2 & 2.2.1 Opatření spolu souvisí místně, věcně, finančně i časově. Podpora infrastruktury – 
budování cyklistických stezek a odpočivadel v území podpoří příliv návštěvníků. Obnova, údržba či 
zviditelnění architektonických a přírodních památek či jiných turistických příležitostí podpoří aktivní 
život v obce (vazba na 1.2.1), rozšíří možnosti prorodinný aktivit (vazba na 1.1.1), rozvinutý cestovní 
ruch přispěje i rozvoji obce, k rozvoji drobného podnikání (vazba na 3.1.2), k novým možnostem 
spolupráce v aktérů v území (vazba na 3.1.5), je zde i vazba na životní prostředí – větší snaha zvyšovat 
podíl zeleně, udržovat ráz krajiny, či revitalizace vodních ploch (vazba na 4.1.2). 

1.2.3. & 1.2.1 Podporou a dobrým plánováním v oblasti zdravotnické péče, rozvojem terénních služeb 
či poradenství v sociální či zdravotní oblasti se významně přispěje ke zkvalitnění života místních 
občanů. Opatření se prolíná i s 1.1.2 a 1.3.1 s vazbou na podporu vzdělávacích aktivit směrem 
k prevenci k vyloučení patologických jevů a sociálního vyloučení obyvatel, dále i s vazbou na 
zvyšování odbornosti, předávání zkušeností a znalostí tj. 3.1.4. 

1.3.1 & 4.2.1 Opatření souvisí místně, věcně, finančně i organizačně. Budováním kvalitní 
infrastruktury dojde ke zlepšení energetické bilance území, k úsporám a k ochraně životního 
prostředí a ke snižování existujících druhů znečištění (vazba na 4.2.2). Rozvojem telekomunikačních 
sítí dojde ke zlepšení podmínek pro podnikání – vazba na 3.1.2 a dojde ke zkvalitnění života 
a podpoře bezpečnosti v obcích – vazba na 1.2.1 a 2.1.1. 

2.1.1 & 2.2.2 & 4.2.2 Opatření souvisí místně, věcně, finančně i časově. Budováním ucelených pěších 
tras, zavádění bezpečnostních prvků, zajištění bezbariérovosti, instalace chytrých systémů na 
zastávkách hromadné dopravy, či prvků zpomalující průjezd obcemi, budováním komunikací dochází 
bezpečnému pohybu chodců po obci, dobré dostupnosti zastávek i místní infrastruktury vazba na 
1.3.1), k větší motivaci využívat bezmotorovou dopravu a ke zlepšení ovzduší. Toto opatření má více 
dalších vazeb, neboť bezpečný pohyb obyvatel (např. vazba na 1.1.1 bezpečné trasy do škol) či 
návštěvníků (vazba na 1.2.2) po obci v podstatě zasahuje do všech aspektů života. Při budování 
nových chodníků se často obce snaží o zpříjemnění pěší trasy doplňováním výsadby stromů či keřů 
(vazba na 4.1.2) apod. 
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2.1.2 & 4.2.2 Opatření spolu souvisí místně, věcně, finančně i časově. Realizací kroků ke snížení 
nadměrné dopravní zátěže výrazně přispějí ke snižování existujících druhů znečištění. Další souvislost 
je i na budování místních komunikací (vazba na 2.2.2), řešení dopravní bezpečnosti (vazba na 2.1.1). 

2.2.1 & 1.2.2 Opatření souvisí místně, věcně, finančně i časově. Propojováním území výstavbou a 
modernizací a značením cyklostezek, cyklotras bude podpořen cestovní ruch. Dojde i k rozvoji života 
v obci doplňováním inventáře pro cyklisty (vazba na 1.2.1), motivace k bezmotorové dopravě zvýší 
dopravní bezpečnost (vazba na 2.1.1), doprovodná výsadba zeleně sníží znečištění (vazba na 4.2.2). 

2.2.2 & 2.1.1 Opatření souvisí místně, věcně, finančně i časově. Budování, opravy a údržby místních 
komunikací zvýší bezpečnost v obcích, dojde k lepší organizaci dopravy (vazba na 2.1.2) obměna 
veřejného osvětlení za ekologičtější ovlivní energetickou bilanci (vazba na 4.2.1) a sníží existující 
druhy znečištění (vazba na 4.2.2) zlepší se technická infrastruktura (1.3.1). 

2.2.3 & 2.1.1. Opatření souvisí místně, věcně, finančně i časově. Kvalitní a navazující spojení obcí 
veřejnou dopravou je spojeno s dobrou a bezpečnou a bezbariérovou pěší dostupností zastávek, 
informovaností o odjezdech. Školní autobusy (vazba na 1.1.1) mohou nahradit každodenní dovážku 
dětí osobními auty, tím snížit dopravní zátěž a přispět ke zlepšení životního prostředí (vazba 4.2.2), 
podmínkou jsou však i dobré a udržované místní komunikace (vazba na 2.2.2.) Dobrá dopravní 
obslužnost zasahuje v podstatě do všech aspektů života, ať je to dojížďka do práce či školy, za 
zábavou, lékařem či jinými službami (vazba na 1.2.3) za turistickými atrakcemi. Vazba je i na 1.2.1 
vzhledem k úpravám, modernizaci zastávek. Dobré dopravní spojení podpoří i cestoví ruch (1.2.2) a 
může vést i k podpoře místního podnikání (3.1.3) neboť se stane dostupným i pro nemotorizované 
občany. 

3.1.1.& 4.1.1 Opatření spolu věcně, místně i finančně souvisí. Podporou investic do zemědělského 
podnikání dojde k lepší finalizaci produkce, zvýšení pestrosti zemědělsky obdělávaných ploch nebo 
k zahájení nových činností nebo k využívání dosud nevyužitých objektů, využívání ekologičtějších 
přístupů, snížení hnojiv apod. posílí ekologické aspekty zem. hospodaření. Může dojít k rozšíření 
ekologických farem, které mohou zpestřit nabídku místní turistiky (vazba na 1.2.2), snahou je také 
motivace a podpora ke zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (vazba na 3.1.3) a ochotu 
se podílet na spolupráci zemědělců v oblasti (vazba na 3.1.5), či na zvyšování odbornosti a předávání 
znalostí mladším (vazba na 3.1.4). Vztah je i k údržbě zemědělské infrastruktury (4.1.3) a ochraně 
životního prostředí snižováním druhů znečištění (vazba na 4.2.2). 

3.1.2 & 1.2.1 Opatření spolu souvisí věcně i místně. Podporou hospodářského rozvoje především 
mikropodniků a malých podniků dojde ke zlepšení života v obcích, podpoří se zaměstnanost. Malé 
místní provozovny mohou podpořit cestovní ruch (vazba na 1.2.2). Místní provozovny musí být pro 
občany dobře dosažitelné proto vazba na ucelené chodníky v obcích (2.1.1) či místní komunikace     
2.1.2) či na dopravní obslužnost (2.2.3), neméně důležité je i zvyšování odbornosti podnikatelů 
(3.1.4.) či rozvoj a posilování kooperace místních podniků (3.1.5) a vzhledem k zavádění moderních 
technologií i ke snižování znečištění (4.2.2). 
 
3.1.3 & 3.1.1 Opatření spolu věcně a časově souvisí. Realizací hmotných a nehmotných investic do 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh bude možné realizovat též projekty na 
rozšíření či diverzifikaci zemědělských činností.  V rámci zavádění nových technologií bude též zřejmý 
příspěvek ke zlepšení životního prostředí ve vazbě na 4.2.2. 

3.1.4. & 1.2.2 Opatření spolu věcně i časově souvisí. Realizace vzdělávacích kurzů a pořádání 
workshopů umožňuje pak dále využívat výstupy pro další vzdělávání či informovanost obyvatel, může 
vést k novým aktivitám, potřebné prostory mohou poskytnout např. školy či obce proto vazba na 
1.1.3.  Získané zkušenosti lze pak i dále využít v oblasti sociální služeb či preventivních programů 
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(vazba na 1.2.3), či vést k rozvoji podnikání v území (vazba na 3.1.1. a 3.1.2) k posílení kooperace 
mezi aktéry v území (vazba na 3.1.5) a neméně důležité je ti to, že získané informace lze aplikovat 
v území s cílem zlepšit energetickou bilanci či snížit znečištění (vazba na 4.2.1 a 4.2.2). Lze však 
konstatovat, že jakékoli zvyšování odbornosti a získávání zkušeností je potřebné a využitelné 
v každém opatření. 

3.1.5 & 3.1.1 & 3.1.2 Opatření spolu věcně, časově i finančně souvisí. Podporou spolupráce subjektů 
při sdílení zařízení a zdrojů bude dosaženo úspor, které by individuální postupy neumožnily, tím 
dojde i podpoře a rozšíření možností zemědělského i ostatního podnikání. Též je možné v rámci 
kooperace rozšířit možnosti v oblasti uplatňování ekologických přístupů, zapojení aktérů do údržba 
krajiny (vazba na 4.1.1) a zaváděním chytrých technologií bude možné snižování energetické bilance 
území (vazba na 4.2.1). Spolupráce se promítá i do mnoha dalších opatření, protože oblast 
spolupráce má široký záběr. 

4.1.1 & 3.1.1. Opatření spolu věcně, místně i finančně souvisí. Podporou aktivit, které vedou k 
dodržování agroenviromentálních opatření, snižování chemických hnojiv, zpestřování obdělávaných 
ploch apod. dojde i k požadavkům na zavádění nových technologií, které povedou k ekologickým 
přístupům a pozdvihnou zemědělské činnosti na vyšší úroveň.  Jsou zde i možnosti na kooperaci 
podniků k zavádění nových technologií či společnému využívání nevyužitých objektů (vazba na 3.1.5), 
zavedené šetrnější technologie nebo postupy přispějí i k odpovědné péči o krajinu ve všech 
aspektech (vazba na 4.1.2 &4.1.3 a 4.2.1&4.2.2). 

4.1.2 & 4.1.1 Opatření spolu věcně, místně i finančně souvisí. Podporou investic ke zlepšení stavu 
krajiny zvýšením ploch zeleně, zadržování vody v krajině a péči a rekultivaci dojde k rozšíření nabídky 
a motivace pro zemědělské hospodaření se aktivněji na těchto realizacích podílet. Udržovaná zdravá 
krajina zvýší atraktivitu území jak pro obyvatele území, tak pro návštěvníky, čímž dojde k podpoře 
cestovního ruchu (vazba na 1.2.1.a 1.2.2) a samozřejmě i zlepšení životního prostření ve všech 
aspektech (vazba na 4.1.3&4.2.1&4.2.2). 

4.1.3 & 3.1.1 Opatření spolu souvisí věcně a místně. Investice k ochraně životního prostředí, ke 
zvýšení stability krajiny mohou motivovat především zemědělské podnikatele k zavádění nových 
technologií k posilování ekologických aspektů jejich hospodaření (vazba na 4.1.1) a k aktivitám 
podporujícím zadržování vody v krajině (vazba na 4.1.2). 

4.2.1. & 1.3.1 Opatření souvisí místně, věcně i finančně. Realizováním investic vedoucím ke zlepšení 
energetické bilance území, budou využívány moderní chytré technologie a tím dojde i ke zkvalitnění 
technické infrastruktury v území, energetickou bilanci ovlivní i obměna veřejného osvětlení za 
ekologičtější (vazba na 2.2.2), vzniknou možnosti na spolupráce podniků v oblasti chytrých řešení 
(vazba na 3.1.5), další logické souvislosti jsou pak ke všem opatřením směřujícím k ochraně životního 
prostředí. 

3.4 Popis inovativních rysů strategie  

Přístup k rozvoji území metodou LEADER je založen na těchto základních principech, které se odrážejí 
ve strategii: 

 Přístup zdola nahoru 
 Partnerství mezi jednotlivými sektory působícími na území  
 Spolupráce veškerých aktérů činných na území  
 Zachování kulturního a přírodního bohatství 
 Respektování místních specifik  
 Vize a priority budou v souladu se zájmy jednotlivých skupin 
 Uplatňování inovativních postů  
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 Principy trvale udržitelného rozvoje 

Vzhledem k neustále rostoucímu významu uplatňování, zavádění a využívání chytrých řešení při rozvoji 
území je i v přístupu ke zpracování strategie kladen důraz na to, aby jednotlivá opatření, která vedou 
k naplňování vize umožnovala stanovování inovativních cílů, a jejich naplňování.  Strategie podporuje 
rozmanitá chytrá řešení, především v zavádění moderních, chytrých a inovativních technologií napříč 
opatřeními.  Důležité však je, aby různá chytrá řešení neuvázla v půli cesty, aby chytrost byla využita 
naplno a byla chápána a zapracována jako celek, měla přesah na širší spektrum činností a potřeb i 
dalších uživatelů. Zde je zapotřebí kvalitní vzdělávání a získávání informací, a jejich uplatnění v 
plánování, nacházení kombinací chytrých řešení a možností spolupráce ke společnému rozvoji a 
k dosažení komplexních řešení maximálního využití inovací či inovativních postupů a přístupů.  

Tabulka 7 Vazba opatření Strategického rámce SCLLD na Inovační strategii České republiky 2019–2030 

Pilíř Inovační strategie  
ČR 2030 

Opatření Strategického rámce SCLLD Stručný popis návaznosti 

Financování a hodnocení 
výzkumu a vývoje 

3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání 
3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů   
3.1.5 Posílení kooperace podniků 

Podpora podnikání a využívání 
inovativních řešení mohou umožnit i 
menším podnikatelům zapojit se do 
projektů výzkumných organizací. 

Polytechnické vzdělávání 

1.1.1 Zvyšování kvality mateřských a základních 
škol 
1.1.2 Podpora vzdělávacích a prorodinných aktivit 
3.1.4 Zvyšování odbornosti a předávání znalostí 

Opatření směřují k zajištění 
modernizace škol, podpora 
konektivity a vybavení učeben 
digitálními technologiemi, aby 
vzdělávání odpovídalo požadavkům 
moderní doby, zaměření na práci 
s digitálními technologiemi, výuku 
jazyků, přírodovědné, technické a 
řemeslné obory. 

Národní start-up a spin-
off prostředí 

3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání 
3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů   
3.1.5 Posílení kooperace podniků 

Podporou investic do podnikání 
dojde k rozvoji podnikavosti, vznikne 
prostor pro uplatňování inovativních 
řešení, růst produkce, snižování 
zatížení životního prostředí i ke 
sdílení dobrých nápadů a ke 
spolupráci. 

Digitální stát, výroba a 
služby 

1.3.1. Zlepšit technickou infrastrukturu a 
bezpečnost v obcích   
3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání 
3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
3.1.5 Posílení kooperace podniků 

Opatření cílí na aplikaci a rozvoj 
využívání inovativních řešení, 
zavádění inteligentních 
informačních systémů, on-line 
služeb, sdílení a dostupnosti 
informací i výsledků. 

Inovační a výzkumná 
centra 

Nemá vazbu na žádné opatření   

Chytré investice 

1.3.1. Zlepšit technickou infrastrukturu a 
bezpečnost v obcích   
3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání 
3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů  

Chytré investice je dnes třeba 
aplikovat do všech oblastí 
ekonomiky s cílem dosáhnou větší 
efektivity, samostatnosti, snížit 
náklady a zvýšit přínosy pro životní 
prostředí, zkrátka chytře hospodařit. 
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4.2.1 Zlepšování energetické bilance území 
4.2.2 Snižování existujících druhů znečištění 

Mobilita a stavební 
prostředí  

2.1.1 Řešení dopravní bezpečnosti 
2.1.2 Optimalizace dopravních proudů a organizace 
dopravy 
2.2.1 Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a 
cyklotras pro dopravu obyvatel 
2.2.2 Rekonstrukce a výstavba místních komunikací 
a chodníků 

Všechna opatření v oblasti dopravy 
směřují k podpoře alternativních či 
ekologických forem dopravy, 
k optimalizaci dopravních proudů, k 
zavádění inteligentních systémů 
v dopravě, k zajištění potřeb osob 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace. To vše napomůže 
zvýšení bezpečnosti či plynulosti 
dopravy v území i k eliminaci 
existujících druhů znečištění a tím 
k ochraně životního prostředí.  

Ochrana duševního 
vlastnictví  

Nemá vazbu na žádné opatření  

Chytrý marketing 

3.1.1 Posílení konkurenceschopnosti zemědělského 
podnikání 
3.1.2 Rozvoj podmínek pro podnikání 
3.1.3 Podpora zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů   
 

Podpora podnikání v podobě 
chytrých řešení mohou vyústit 
ochotu sdílet svá řešení a zkušenosti 
a v požadavky směřující do oblasti 
různých komunikačních nástrojů. 
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4. Implementační část 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Místní akční skupina (MAS) rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s., je zapsaným spolkem, který vznikl 
z iniciativy místních občanů a tvoří jej právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, který 
si klade za cíl hájit veřejné i soukromé socioekonomické zájmy a tím přispívat k dalšímu rozvoji a 
zvelebování vymezeného území, k podpoře místních podnikatelů a ke zlepšení a zkvalitnění života jeho 
obyvatel. 

Implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) probíhá v souladu se 
závaznými dokumenty, především s podmínkami pro standardizaci uvedenými v Metodickém pokynu 
pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027 (dále MPIN). 

MAS má ustanoveny tzv. povinné orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve 
Stanovách MAS rozvoj Kladenska a Prahy západ, z.s..  
Způsoby jednání povinných orgánů jsou dále upraveny jednacími řády, které jsou uvedeny (v aktuální 
i archivní verzi) na webových stránkách MAS www.maskpz.cz .  
 
Případná realizace jednotlivých programových rámců SCLLD se bude řídit příslušnou dokumentací 
zpracovanou dle požadavků příslušného ŘO.  

Mezi orgány MAS patří: 

 Valná hromada členů MAS – Valná hromada představuje nejvyšší orgán MAS  
 Rada spolku – Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS  
 Výběrová komise – Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS  
 Dozorčí rada – Dozorčí rada je kontrolním orgánem MAS  
 Předseda spolku – Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který zastupuje MAS 

navenek 
 

Dále má MAS zřízenu kancelář MAS a má pověřeného zaměstnance na pozici vedoucího pracovníka 
pro realizaci SCLLD, který je schválen rozhodovacím orgánem MAS, a zodpovídá za realizaci SCLLD. 
Kontakty na pracovníky kanceláře a na statutárního zástupce MAS jsou uveřejněny na webu MAS.  
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Obrázek 3 Organizační struktura MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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4.2 Popis animačních aktivit  

Cílem komunikačních a animačních aktivit místní akční skupiny je především zvyšování způsobilosti 
místních aktérů pro vypracování a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového 
řízení.  MAS využívá a bude využívat komunikační aktivity pro nastavení procesů výměny informací 
mezi zúčastněnými stranami, koordinaci aktivit směřujících k naplňování SCLLD, informování o SCLLD, 
propagaci SCLLD a podporu potenciálních příjemců a přípravě žádostí směřujících k naplňování 
strategie. 

Komunikaci je možné rozdělit na komunikaci vnitřní, tj. komunikaci členské základny MAS a jejích 
orgánů a na komunikaci vnější, tj. komunikaci směrem k aktérům v území. Komunikace uvnitř 
partnerství a organizace zahrnuje především informování o jednání orgánů MAS prostřednictvím e-
mailů, telefonátů a zveřejňování na webu. Formou prezentace na zasedání nejvyššího orgánu 
informuje kancelář MAS partnery o přihlášených projektech do výzev, aktuálním stavu čerpání 
dotačních titulů, které partneři mohou využít pro rozšiřování informací o práci MAS a podpořit tím 
vzájemné vztahy. 

Vnější komunikace zahrnuje především informace pro možné žadatele o dotačních programech, o 
vyhlašovaných výzvách, o příkladech vhodných záměrů, o aktuální činnosti MAS a dění v regionu. 
K tomuto slouží především internetové stránky MAS, které MAS pravidelně aktualizuje. Obsahují 
jednak povinné údaje o spolku, programové a strategické dokumenty, zápisy z jednání orgánů, dále 
pak pravidla a postupy, informace o připravovaných výzvách a podklady a formuláře či prezentace 
k aktuálním výzvám, či informace k administraci projektů.   

Za nejvhodnější a nejosvědčenější způsob komunikace MAS i nadále považuje komunikaci formou 
osobního kontaktu. Osobní kontakt umožňuje rychlou a správnou interpretaci informací a získání 
adekvátní zpětné vazby.  Jedná se především o rozhovory se starosty či zástupci obcí a měst, spolků 
v území, ale i o setkávání malých skupin z různých zájmových okruhů ke konkrétnímu tématu či 
problému. 

Pro žadatele a veřejnost MAS pořádá semináře k výzvám, kde mohou žadatelé získat užitečné 
informace o vyhlášených dotačních titulech, seznámit se s pravidly, získat doporučení nebo rady, jak 
postupovat v konkrétních případech. Je zde vždy i prostor pro následnou diskusi, která vede ke sdílení 
informací, nápadů, zkušeností a propojování aktérů v území.  Kancelář MAS poskytuje také informace, 
konzultace a podporu pro tvorbu projektových záměrů.  S aktivními žadateli si kancelář MAS domlouvá 
individuální konzultace. 

V dalším období by se MAS ráda zapojila i do organizování či spoluorganizování společenských, 
kulturních a sportovních akcí, které bohužel v posledním období nebylo možné pořádat v obvyklém 
rozsahu. 

4.3 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s 
metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém 
období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, 
odboru regionální politiky. 
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Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany 
jednotlivých ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI1. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány 
v monitorovacím systému. 

 

4.3.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

Na úrovni strategických cílů byly stanoveny následující indikátory a jejich hodnoty. 

Tabulka 8 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD – příklad  

STRATEGICKÝ CÍL  Indikátor Měrná 
jednotka  

Výchozí 
hodnota 
(k 01.01.2021) 

Cílová 
hodnota 
(k 31.12.2027) 

1.  
ZLEPŠIT VYBAVENOST, 
DOSTUPNOST A 
KVALITU VEŘEJNÝCH 
SLUŽEB PRO LEPŠÍ 
ŽIVOT V OBCÍCH 

Počet realizací na úpravu 
veřejných prostranství  

Počet 
realizací 0 4 

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení  

Počet 
zařízení 0 3 

Počet realizací vedoucích 
k podpoře občanské 
vybavenosti a spolkové 
činnosti  

Počet 
realizací 0 3 

2. 
ZLEPŠIT STAV A 
FUNGOVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH 
SYSTÉMŮ 

Délka vybudovaných či 
zrekonstruovaných 
cyklotras, cyklostezek  

Km 0 4 

Počet realizací vedoucí ke 
zvýšení bezpečnosti 
v dopravě 

Počet 
realizací 0 4 

3. 
ZLEPŠIT VYUŽITÍ 
MÍSTNÍCHO 
EKONOMICKÉHO 
POTENCIÁLU 

Počet podpořených 
podnikatelských subjektů  Subjekty 0 4 

Počet realizací využívající 
moderní chytré 
technologie a inovace  

Počet 
realizací 0 1 

4. 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Počet opatření vedoucí 
k ochraně životního 
prostředí a zvýšení 
ekologické stability 
krajiny   

Počet  0 1 

Počet podpořených 
inovativních technologií, 

Počet 0 1 

 
 
1 Národní číselník indikátorů 
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vedoucí k energetickým 
úsporám 

 

 

5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného 
místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, 
že údaje uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 
2021–2027 (Koncepční část) jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování 
standardů MAS.  

 

 

 

 

 

 

V Kněževsi dne 10.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Statutární zástupce MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 

       Ing. Filip Uhlíř  


