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 Podpora občanské společnosti 
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Zlepšování kvality života v obcích 

MAS 
 Podpora veřejných služeb 

 Podpora dopravní dostupnosti 

 Zlepšení vzhledu obcí 

 Živý venkov 

 Podpora a rozvoj kulturního dědictví 
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Data získána z dotazníkového šetření a komunitních projednávání 

Graf uveden s počty obcí, které mají zájem o opatření 
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Data získána z dotazníkového šetření 

 

19% 

16% 

27% 

21% 

17% 
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Více zeleně v obcích (parkové úpravy) 
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Podpora občanské společnosti 

 Podpora zájmových aktivit 

 Podpora sociálních služeb 

 Začlenění znevýhodněných osob 
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 Sociální podnikání 

 Síťování 

 Podpora rovných příležitostí 
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Zapojování žen na mateřské dovolené a seniorů 

Podpora sportu a sportovních akcí mezi obcemi 

Data získána z dotazníkového šetření a komunitních projednávání. 

Graf uveden s počty obcí, které mají zájem o opatření. 
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Podpora podnikání a trhu práce 

 Podpora podnikání 

 Podpora inovací, flexibility a IT 

 Podpora výzkumu a síťování 

 Podpora zaměstnanosti 

 Podpora rekvalifikací 

 Úspory energie a efektivita podnikání 

 



Data získaná z dotazníkového šetření, seminářů a ČSÚ. 

Data vyčíslena  za jednotlivé subjekty. 
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Data zjištěná dotazníkovým šetřením a komunitními projednáními. 
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Data získaná z dotazníkového šetření. 

 

4% 

37% 

32% 

8% 

11% 

8% 

Název grafu 

Podpora modernizace potravinářství 

Zájem obyvatel o potraviny od SHR 

Péče o krajinu, protierozní opatření 

Podpora konkurenceschopnosti (zapojení v 

MAS) 

Aktivní zapojení do dotační politiky 

Transfer zkušeností a technických pokroků 

(přeshraniční spolupráce) 



Cestovní ruch a ochrana ŽP 

 Podpora rozvoje ČR 

 Zatraktivnění regionu a marketing 

 Ochrana ŽP 

 Zpřístupnění přírodních krás 

 



 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Modernizace 

ubytovacích a 

stravovacích 

zařízení 

Informační centra, 

muzea  

Odpočinková místa 

a naučné tabule 

Ochrana vzácných 

lokalit a přírodních 

památek 

Účast na veletrzích 

cestovního ruchu 

Rozšíření sítě 

propagačních 

materiálů 

Cestovní ruch 

Data získaná z dotazníkového šetření. 



Vzdělávání a rekvalifikace 

 Zvyšování kvalifikace 

 Celoživotní vzdělávání 

 Podpora školního vzdělávání 
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Data získaná z dotazníkového šetření a dat ČSÚ. 
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