
Aktualizace Analýzy problémů a potřeb SCLLD ke dni 28.11.2019 

 
Programový výbor s odkazem na čl. IX, písm. j) Stanov MAS-Pv schválil dne 28.11. 2019 v rámci Usnesení 

č. 19/PV-06/008 aktualizaci Analýzy problémů a potřeb ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (reg. číslo CLLD_15_01_071), která je 

v bodě 2.7 součástí Analytické části SCLLD.  

 

S ohledem na skutečnost, že finanční prostředky ve Fichi 3 (Konkurenceschopnost v oblasti zpracování 

zemědělských produktů) byly ke dni 28.11. 2019 vyčerpány takřka pouze z 19 %, což je zapříčiněno mimo jiné 

tím, že dva žadatelé, kteří byli MAS vybráni k podpoře, na svůj vlastní popud odstoupili od realizace projektů, 

MAS proto vyhlásila druhou výzvu za účelem dalšího čerpání, do které se však nikdo nepřihlásil, identifikované 

problémy zřejmě nejsou již příliš aktuální a není již potřeba je podporovat pouze prostřednictvím F3, ale především 

z jiných dotačních titulů či zdrojů. Konkrétně se jedná o dříve identifikované problémy (Nedostatečné 

technologické vybavení snižující konkurenceschopnost místních zemědělských podnikatelů, Nevyhovující stav 

zemědělských objektů a nedostatečné technologické vybavení snižující konkurenceschopnost místních 

zemědělských podnikatelů, Nižší konkurenceschopnost místních zemědělských podnikatelů), jejichž podpora 

prostřednictvím Fiche 3 byla z výše uvedených důvodů z dokumentu odstraněna. Dále v souladu s Evaluací byly 

přidány i jiné zdroje financování. 

 

Uvedené identifikované problémy a potřeby jsou v území velmi rozmanité, což se týká i možných způsobů jejich 

řešení, a to zejména s ohledem na jejich možnosti financování. Proto v následující tabulce č. 78 pro lepší přehled 

uvádíme identifikované problémy a potřeby, které budou řešeny především prostřednictvím ESI fondů s ohledem 

na možnosti financování v rámci integrovaného nástroje CLLD. Tabulka uvádí přehled problémů a potřeb, které 

jsou řešeny především v rámci opatření CLLD, resp. fichí pro PRV, které byly vytvořeny v rámci 

programových rámců, nově doplněny u některých Fichí i jiné zdroje financování. Integrovaný nástroj Komunitně 

vedený místní rozvoj by mohl napomoci řešit i další identifikované problémy a potřeby, ovšem s ohledem na výši 

stanovené předběžné alokace byla místními aktéry provedena prioritizace podporovaných opatření. 

 

V textu jsou pro lepší přehled jednotlivé programy ESI fondů barevně odlišeny: Tmavě červená – Integrovaný 

regionální operační program, Nachová – Program rozvoje venkova, Zelená – Operační program Zaměstnanost. 

 

Tabulka č. 78: Identifikované problémy a potřeby řešené prostřednictvím ESI fondů v rámci CLLD 

Problém Potřeba Specifický 

cíl SCLLD 

Aktivita 

SCLLD 

Program 

ESI fondů 

v rámci 

CLLD 

Opatření 

CLLD/fiche PRV 

Nedostatečný 

počet cyklostezek 

a cyklotras 

Budování 

cyklostezek a 

cyklotras vč. 

jejich zázemí 

1.1 Zlepšit 

stav místních 

komunikací, 

drobné 

dopravní 

infrastruktur

y a 

bezpečnost 

silničního 

provozu, 

dbát o vzhled 

obcí a 

usilovat o 

revitalizaci 

nevyužívaný

ch objektů 

A15 

Vybudování 

cyklostezek a 

cyklotras pro 

účely 

cyklodopravy a 

zlepšování 

bezpečnosti 

silničního 

provozu 

IROP 1.1 Bezpečnější a 

ekologičtější 

doprava 

Nedostatečné 

vybavení pro 

zajištění 

bezpečnosti 

silničního provozu 

Odklonu 

cyklistů 

z frekventovaný

ch komunikací, 

instalace 

bezpečnostních 

prvků, zajištění 

bezpečnosti 

1.1 Zlepšit 

stav místních 

komunikací, 

drobné 

dopravní 

infrastruktur

y a 

bezpečnost 

A15 

Vybudování 

cyklostezek a 

cyklotras pro 

účely 

cyklodopravy a 

zlepšování 

bezpečnosti 

IROP 1.1 Bezpečnější a 

ekologičtější 

doprava 



silničního 

provozu 

silničního 

provozu, 

dbát o vzhled 

obcí a 

usilovat o 

revitalizaci 

nevyužívaný

ch objektů 

silničního 

provozu 

Větší požadavky a 

povinnosti na 

jednotky požární 

ochrany, 

nedostatečné 

technické zázemí 

Zajistit 

vybavenost 

sboru 

dobrovolných 

hasičů a jejich 

odbornou a 

organizační 

akceschopnost 

2.1 

Podporovat 

rozvoj 

trvalého 

bydlení a 

základních 

životních 

podmínek 

v regionu, 

posilovat 

zázemí pro 

mnohostrann

é naplnění 

volného času 

a zájmů 

obyvatel a 

zlepšit 

kvalitu 

služeb v 

cestovním 

ruchu 

B17 

Zlepšování 

bezpečnosti v 

obcích, 

vybavenosti 

dobrovolných 

hasičských 

sborů a jejich 

odborné a 

organizační 

akceschopnosti   

IROP 1.2 Zajištění 

připravenosti 

složek IZS k řešení 

a řízení rizik a 

katastrof 

Místy 

nedostatečná 

kapacita 

mateřských škol, 

absence zařízení 

jeslového typu, 

nevyhovující stav 

některých školních 

budov 

Výstavba či 

rekonstrukce 

školních budov, 

rozšíření a 

zkvalitnění 

školního 

vybavení či 

zajištění 

některých 

alternativních 

forem výuky 

2.2 Vytvářet 

lepší 

podmínky 

pro 

počáteční 

vzdělávání a 

pro zájmové 

vzdělávání 

dospělých 

B41 Výstavba, 

rozšíření, 

vybavení a 

fungování 

základních a 

mateřských 

škol vč. 

alternativních 

forem jako 

bytové školky 

IROP 1.4 Infrastruktura 

pro oblast 

vzdělávání 

Nesoulad nabídky 

a poptávky na 

regionálním trhu 

práce, horší 

uplatnitelnost 

absolventů na trhu 

práce, menší zájem 

o technické a 

řemeslné obory 

Podporu 

kvalitní 

infrastruktury 

pro výuku 

klíčových 

kompetencí pro 

využití v praxi, 

zajistit vybavení 

dílen pro 

technické a 

řemeslné obory 

2.2 Vytvářet 

lepší 

podmínky 

pro počáteční 

vzdělávání a 

pro zájmové 

vzdělávání 

dospělých 

B42 Vybavení 

dílen 

základních a 

středních škol 

pro podporu 

přírodovědnýc

h oborů a 

technických a 

řemeslných 

dovedností a 

další podpora 

polytechnickéh

o vzdělávání   

IROP 1.4 Infrastruktura 

pro oblast 

vzdělávání 

Nedostatečné 

internetové 

připojení a 

technické 

vybavení, špatná 

vnitřní konektivita 

škol a 

Zajistit 

technické 

vybavení pro 

jednotlivé školy 

a zlepšit vzhled 

školních budov 

2.2 Vytvářet 

lepší 

podmínky 

pro počáteční 

vzdělávání a 

pro zájmové 

vzdělávání 

dospělých 

B43 Nákup a 

instalace 

vybavení pro 

zvýšení vnitřní 

a vnější 

technické a 

estetické 

hodnoty 

IROP 1.4 Infrastruktura 

pro oblast 

vzdělávání 



nedostatečné 

zázemí   

školských 

objektů 

(připojení k 

internetu, zeleň 

v okolí budov 

apod.)   

Nesoulad nabídky 

a poptávky na 

regionálním trhu 

práce, horší 

uplatnitelnost 

absolventů na trhu 

práce, menší zájem 

o technické a 

řemeslné obory, 

nedostatečné 

zázemí pro 

celoživotní 

vzdělávání 

Zájmové a 

neformální 

vzdělávání pro 

zajištění rozvoje 

klíčových 

kompetencí, 

zajištění 

kvalitního a 

dostupného 

zázemí a 

infrastruktury 

pro celoživotní 

vzdělávání 

2.2 Vytvářet 

lepší 

podmínky 

pro počáteční 

vzdělávání a 

pro zájmové 

vzdělávání 

dospělých 

B45 Podpora 

zájmového a 

neformálního 

vzdělávání 

mládeže a 

celoživotního 

vzdělávání 

dospělých pro 

růst 

kompetencí 

občanů 

IROP 1.4 Infrastruktura 

pro oblast 

vzdělávání 

Stárnutí populace, 

rostoucí poptávka 

po sociálních 

službách, důraz na 

péči v 

domácnostech 

Stimulovat 

rozvoj služeb 

v domácím 

prostředí, rozvoj 

komunitních 

center a respitní 

péče 

2.3 Zajistit 

základní a 

návazné 

zdravotní a 

sociální 

služby v 

obcích a 

regionu (vč. 

služeb péče o 

děti a o 

seniory) 

B53 Stimulace 

rozvoje 

terénních 

sociálních 

služeb (resp. 

služeb v 

domácím 

prostředí), 

rozvoj 

komunitních 

center a 

respitní péče  

OP 

Zaměstnanost 

2.1 Sociální služby 

a sociální 

začleňování 

Stárnutí populace, 

rostoucí poptávka 

po sociálních 

službách, nárůst 

podílu sociálně 

nepřizpůsobivých 

občanů 

Podpora 

specifických 

zařízení a 

aktivit pro děti a 

seniory 

2.3 Zajistit 

základní a 

návazné 

zdravotní a 

sociální 

služby v 

obcích a 

regionu (vč. 

služeb péče o 

děti a o 

seniory) 

B54 Podpora 

specifických 

zařízení a 

aktivit pro děti 

a seniory (vč. 

začlenění dětí 

ze společensky 

znevýhodněný

ch rodin nebo 

práce seniorů) 

OP 

Zaměstnanost 

2.1 Sociální služby 

a sociální 

začleňování 

Nedostatečné 

zajištění péče o 

děti v době mimo 

školní vyučování 

v době, kdy jsou 

rodiče v 

zaměstnání 

Zajištění služeb 

péče o děti 

s ohledem na 

pracovní dobu 

rodičů 

2.3 Zajistit 

základní a 

návazné 

zdravotní a 

sociální 

služby v 

obcích a 

regionu (vč. 

služeb péče o 

děti a o 

seniory) 

B54 Podpora 

specifických 

zařízení a 

aktivit pro děti 

a seniory (vč. 

začlenění dětí 

ze společensky 

znevýhodněný

ch rodin nebo 

práce seniorů) 

OP 

Zaměstnanost 

2.4 Prorodinná 

opatření 

V některých 

obcích i městech 

nejsou dostatečné 

ubytovací a 

stravovací 

kapacity  

Budování či 

modernizace 

základní 

turistické 

infrastruktury 

2.1 

Podporovat 

rozvoj 

trvalého 

bydlení a 

základních 

životních 

podmínek 

B31 Budování 

základní 

turistické 

infrastruktury 

(ubytovací a 

stravovací 

zařízení)  

PRV 3.4 Založení a 

rozvoj 

nezemědělských 

činností 



v regionu, 

posilovat 

zázemí pro 

mnohostrann

é naplnění 

volného času 

a zájmů 

obyvatel a 

zlepšit 

kvalitu 

služeb v 

cestovním 

ruchu 

Zastaralý stav 

přírodních a 

kulturních hodnot 

regionu 

Pečovat o 

přírodní a 

kulturní 

hodnoty regionu 

2.1 

Podporovat 

rozvoj 

trvalého 

bydlení a 

základních 

životních 

podmínek 

v regionu, 

posilovat 

zázemí pro 

mnohostrann

é naplnění 

volného času 

a zájmů 

obyvatel a 

zlepšit 

kvalitu 

služeb v 

cestovním 

ruchu 

B33 Obnova 

nemovitostí 

zapsaných v 

Ústředním 

seznamu 

kulturních 

památek ČR 

(zámky 

Opočno a N. 

Město, od 1. 

10. 2014 kostel 

ve Slavoňově) 

a dalších 

kulturních 

památek  

IROP 1.5 Podpora 

kulturního a 

přírodního dědictví 

Odliv obyvatel za 

zaměstnáním do 

jiných regionů 

Podpora vzniku 

nových podniků 

a živností 

3.1 Zakládat, 

modernizova

t a rozvíjet 

podniky 

místní 

ekonomiky 

C11 Podpora 

vzniku nových 

malých 

podniků a 

živností 

(přednostně v 

tradičních 

řemeslných, 

stavebních a 

zpracovatelský

ch oborech a 

cestovním 

ruchu)   

PRV 3.4 Založení a 

rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Zastaralé a 

nedostačující 

technologické 

vybavení, špatný 

stav objektů pro 

podnikání 

Rekonstruovat a 

modernizovat 

objekty a strojní 

technologické 

vybavení 

3.1 Zakládat, 

modernizova

t a rozvíjet 

podniky 

místní 

ekonomiky 

C13 

Rekonstrukce 

objektů a 

modernizace 

nezemědělskýc

h podniků 

PRV 3.4 Založení a 

rozvoj 

nezemědělských 

činností 

Nedostatečný 

kapitál bránící 

rozvoji podnikání 

Podpora nových 

či udržení 

stávajících 

pracovních míst 

3.1 Zakládat, 

modernizova

t a rozvíjet 

podniky 

místní 

ekonomiky 

C14 Podpora 

diverzifikace 

podnikatelskýc

h aktivit, vč. 

investic na 

založení nebo 

rozvoj 

nezemědělskýc

PRV 3.4 Založení a 

rozvoj 

nezemědělských 

činností 



h činností 

zemědělských 

subjektů 

(nepotravinářs

ké využití 

produkce, 

venkovská 

turistika a 

agroturistika 

apod.) 

V případě 

nedostatečného 

pracovního 

uplatnění lidé 

v území nechtějí 

žít 

Podpora 

místních 

výrobců a 

řemesel, 

zajištění služeb 

v malých 

obcích, podpora 

drobného 

podnikání, 

zaměstnanosti a 

místních 

produktů, 

spolupráce mezi 

místními 

podnikateli. 

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C21 Vznik 

nových nebo 

zachování 

dosavadních 

prac. míst 

rozvojem 

vnitřního 

potenciálu 

regionu v 

oblasti místní 

ekonomiky, 

cestovního 

ruchu a 

zachování 

kulturního a 

přírodního 

bohatství   

OP 

Zaměstnanost 

2.2 Zaměstnanost 

V případě 

nedostatečného 

pracovního 

uplatnění lidé 

v území nechtějí 

žít 

Podpora 

částečných 

pracovních 

úvazků  

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C22 Podpora 

částečných 

prac. úvazků a 

flexibilních 

forem prac. 

zapojení osob 

všeho věku a 

kvalifikace 

(zkrácené 

úvazky, 

sdílená prac. 

místa, 

podporované 

stáže aj.)  

OP 

Zaměstnanost 

2.2 Zaměstnanost 

Zejména v horské 

oblasti 

mimosezónní 

nezaměstnanost 

(převážně v letních 

měsících) 

Podpora 

celoročního 

zaměstnávání 

osob 

(především žen) 

s nižší 

kvalifikací, 

podpora zázemí 

pro letní formy 

cestovního 

ruchu (zejména 

v horském 

pásmu) 

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C23 Podpora 

mimosezónní 

zaměstnanosti 

v horské 

oblasti a 

celoročního 

zaměstnávání 

osob 

(především 

žen) s nižší 

kvalifikací  

OP 

Zaměstnanost 

2.2 Zaměstnanost 



Neznalost 

problematiky 

sociálního 

podnikání, 

neochota podnikat 

Podpora vzniku, 

vybavení a 

rozvoje 

sociálních 

podniků a 

uplatnění 

sociálních 

inovací 

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C25 Podpora 

vzniku, 

vybavení a 

rozvoje 

sociálních 

podniků a 

uplatnění 

sociálních 

inovací 

IROP 1.3 Podpora 

infrastruktury pro 

sociální podnikání 

OP 

Zaměstnanost 

2.3 Sociální 

podnikání 

Nesoulad nabídky 

s aktuálními 

požadavky trhu 

práce 

Realizace 

rekvalifikací 

pro lepší 

uplatnění na 

trhu práce 

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C31 Realizace 

rekvalifikací   

OP 

Zaměstnanost 

2.2 Zaměstnanost 

Nesoulad nabídky 

s aktuálními 

požadavky trhu 

práce 

Tvorba 

podmínek 

odborných škol 

pro realizaci 

vzdělávání 

dospělých ve 

vazbě na 

vybrané 

profesní 

kvalifikace pro 

lepší uplatnění 

na trhu práce 

3.2 

Napomáhat 

vzniku 

nových 

pracovních 

míst a 

udržení 

výroby a 

služeb a 

zajišťovat 

profesní 

vzdělávání 

obyvatel pro 

jejich lepší 

pracovní 

uplatnění 

v regionu 

C32 Tvorba 

podmínek 

odborných škol 

pro realizaci 

vzdělávání 

dospělých ve 

vazbě na 

vybrané 

profesní 

kvalifikace  

OP 

Zaměstnanost 

2.2 Zaměstnanost 

Nevyhovující stav 

zemědělských 

objektů snižující 

konkurenceschopn

ost místních 

zemědělských 

podnikatelů 

Výstavba a 

modernizace 

zemědělských 

objektů 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

D11 Výstavba 

a rekonstrukce 

zemědělských 

objektů (např. 

skladů, hal, 

skladištních 

ploch atd.) a 

polních cest   

PRV 3.2 

Konkurenceschopn

ost zemědělských 

podniků 



produkce a 

její prodej 

Snížený přístup 

k zemědělské 

půdě, nízká kvalita 

polních cest a 

jejich nízká 

hustota 

 

 

Rekonstrukce a 

výstavba 

polních cest vč. 

obnovy či nové 

výstavby 

souvisejících 

objektů a 

technického 

vybavení 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

produkce a 

její prodej 

D11 Výstavba 

a rekonstrukce 

zemědělských 

objektů (např. 

skladů, hal, 

skladištních 

ploch atd.) a 

polních cest   

 

Z jiných 

finančních 

zdrojů 

3.7 Polní cesty 

Nedostatečné 

technologické 

vybavení snižující 

konkurenceschopn

ost místních 

zemědělských 

podnikatelů 

Modernizace 

strojního a 

technologického 

vybavení 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

produkce a 

její prodej 

D12 

Modernizace 

vybavení 

zemědělských 

podniků pro 

zlepšování 

výkonnosti a 

kvality a pro 

zvyšování 

přidané 

hodnoty 

produktů jejich 

zpracováním, 

inovacemi aj.   

PRV/Z 

jiných 

finančních 

zdrojů  

3.2 

Konkurenceschopn

ost zemědělských 

podniků 

3.3 

Konkurenceschopn

ost v oblasti 

zpracování 

zemědělských 

produktů 

Nevyhovující stav 

zemědělských 

objektů a 

nedostatečné 

technologické 

vybavení snižující 

konkurenceschopn

ost místních 

zemědělských 

podnikatelů 

Pořízení 

technologií na 

zpracování 

produkce a její 

prodej 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

produkce a 

její prodej 

D15 

Směřování 

produkce 

zemědělských 

subjektů na 

místní trhy  

PRV/Z 

jiných 

finančních 

zdrojů 

3.3 

Konkurenceschopn

ost v oblasti 

zpracování 

zemědělských 

produktů 

Nižší 

konkurenceschopn

ost místních 

zemědělských 

podnikatelů 

Posílení vazeb 

na 

zpracovatelský 

průmysl 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

produkce a 

její prodej 

D16 Posílení 

vazeb 

zemědělství na 

zpracovatelský 

průmysl 

(zejména 

potravinářský) 

PRV/Z 

jiných 

finančních 

zdrojů 

3.3 

Konkurenceschopn

ost v oblasti 

zpracování 

zemědělských 

produktů 

Nižší 

konkurenceschopn

ost místních 

zemědělských 

podnikatelů 

Odborné 

vzdělávání a 

získávání 

dovedností 

pracovníků 

v zemědělství a 

lesnictví a 

výzkum pro 

zemědělské 

podnikatele 

4.1 Podpořit 

modernizaci 

zemědělskýc

h podniků 

včetně 

pořízení 

technologií 

na 

zpracování 

produkce a 

její prodej 

D17 Odborné 

vzdělávání a 

získávání 

dovedností 

pracovníků v 

zemědělství a 

lesnictví, 

vzdělávání a 

výzkum pro 

podnikatele v 

zemědělství 

Z jiných 

finančních 

zdrojů 

3.1 Vzdělávací a 

informační akce 



Nedostatečná 

návštěvnická 

infrastruktura v 

lesích 

Zajištění 

neproduktivních 

investic v lesích 

4.2 Pečovat 

o obnovu 

lesů, bránit 

lesním 

škodám a 

podpořit 

investice do 

lesní 

produkce 

D23 Investice 

do ochrany 

melioračních a 

zpevňujících 

dřevin, 

přeměna 

porostů 

náhradních 

dřevin a 

neproduktivní 

investice v 

lesích  

PRV 3.5 Společenský 

potenciál lesů 

Nedostatek 

vhodných míst 

k zaparkování, 

absence 

odpočinkových 

míst či zdůraznění 

významných míst 

v regionu v rámci 

rekreačních funkcí 

lesa 

Zajištění 

neproduktivních 

investic v lesích 

4.2 Pečovat 

o obnovu 

lesů, bránit 

lesním 

škodám a 

podpořit 

investice do 

lesní 

produkce 

D23 Investice 

do ochrany 

melioračních a 

zpevňujících 

dřevin, 

přeměna 

porostů 

náhradních 

dřevin a 

neproduktivní 

investice v 

lesích 

PRV 3.5 Společenský 

potenciál lesů 

Nedostatečné 

technické a 

technologické 

vybavení, nižší 

konkurenceschopn

ost lesních 

podniků 

Investice do 

lesnických 

technologií či 

zpracování 

lesnických 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh 

4.2 Pečovat 

o obnovu 

lesů, bránit 

lesním 

škodám a 

podpořit 

investice do 

lesní 

produkce 

D24 Investice 

do lesnických 

technologií a 

zpracování 

lesnických 

produktů a 

jejich uvádění 

na trh  

PRV 3.6 Lesnické 

technologie a 

produkty 

Nedostatečná 

spolupráce 

s místními akčními 

skupinami, 

nevyužití 

potenciálu 

spolupráce mezi 

MAS 

Spolupráce 

s místními 

akčními 

skupinami, 

výměna 

příkladů dobré 

praxe 

5.2 

Podporovat, 

koordinovat 

a rozvíjet 

spolupráci 

subjektů 

uvnitř a 

mimo region 

E34 Tvorba a 

realizace 

projektů 

spolupráce s 

vybranými 

MAS  

Z jiných 

finančních 

zdrojů 

3.8 Projekty 

spolupráce 

Zdroj: vlastní zpracování 


