Dodatek č. 5 k SCLLD MAS Podhůří Železných hor
Ve vztahu k nově zařazené Fichi „Rozvoj spolkového života, veřejné infrastruktury a
prostranství v obcích“ byly doplněny kapitoly Socioekonomická analýza 2.1.1.3. o odstavce
o hasičských zbrojnicích a veřejných prostranstvích, SWOT analýza o konstatování ohledně
hasičských zbrojnic, veřejných prostranstvích a kulturních a spolkových zařízeních a kapitola
2.3. Analýza problémů a potřeb o potřeby v oblasti hasičských zbrojnic, veřejných
prostranstvích a kulturních a spolkových zařízení a Akční plán ve sloupcích „Zdroje
financování“ o PRV u Specifických cílů 2, 4, 5, 23, 37, 40 a 41
2.1.1.3. Občanská vybavenost – volný čas
Město Chotěboř je významným centrem kulturního života regionu s pestrou nabídkou
kulturních a kulturně vzdělávacích akcí ve městě a okolí. Hlavní úlohu v tomto směru plní
příspěvková organizace Cekus Chotěboř (Centrum kultury a sportu Chotěboř), která
provozuje kino, muzeum i sportovní halu. Ani v centru regionu, v Chotěboři, se nenachází
prostor pro bezproblémové pořádání divadelních představení. Pokud se konají, pak
v sokolovně, kině nebo v Domě dětí a mládeže. Mezi nejznámější kulturní akce patří Festival
Fantazie.
Volný čas místních obyvatel je naplňován volnočasovými aktivitami pořádanými
obcemi či zájmovými spolky, které v nich působí. Mezi tyto spolky v regionu MAS Podhůří
Železných hor patří zejména sportovní spolky, sbory dobrovolných hasičů, rybářské spolky či
myslivecké spolky. Obce spolu se spolky pořádají plesy, zábavy, hasičské soutěže, akce pro
děti a mnoho dalších.
Sportoviště
-

Chotěboř – Aréna Chotěboř: Mimo pronájem ledové plochy a souvisejícího zázemí
subjektům působícím v oblasti sportu, je nabízen pronájem plochy pro kulturní účely
a ke komerčním účelům, pronájem nebytových prostor a dále je zde každoročně
poskytována služba veřejného bruslení

-

Chotěboř – TJ CHS Chotěboř: sportovní zařízení pro basketbal, florbal, fotbal,
gymnastika, házená, nohejbal, stolní tenis, tenis, volejbal

-

Chotěboř – Letní stadion: atletický areál s dráhou, fotbalovým hřištěm a
s antukovým povrchem

-

Chotěboř – Lyžařské středisko Sv. Anna: dětský vlek, lékařská služba, lyžařská
škola, lyžařská školička, převlékárna, snowpark, WC, zapůjčení slalomových branek

-

Maleč – Multifunkční sportovní hřiště

-

Bezděkov – Sportovní areál TJ Sokol Bezděkov: Pronájem sportovních kurtů,
každoročně se zde koná tzv. Bezděkovské léto (minivolejbalové, tenisové,
volejbalové, míčové a nohejbalové turnaje)

-

Lány: víceúčelové sportovní hřiště

-

hřiště v částech města: Bílek (dětské), Dobkov (dětské a víceúčelové), Rankov
(fotbalové), Svinný (fotbalové)

-

Víska: antukové hřiště na tenis, basketbal

-

Libice nad Doubravou: sportovní a rekreační areál u rybníka

-

Rušinov: hřiště za obchodem

-

Sloupno: sportovní areál (hřiště, přístřešek pro sportovce, houpačky, letní posezení)

Dětské hřiště
Maleč, Libice nad Doubravou, Chotěboř
Hokejové plochy a kluby
-

Chotěboř – Aréna Chotěboř: Aréna poskytuje domovský led pro HC Chotěboř, což
je klub hrající v současné době s mužstvem dospělých v krajské lize Pardubického
Kraje

Fotbalové plochy a kluby
Chotěboř, Nová Ves u Chotěboře, Víska, Maleč, Jeřišno, Libice nad Doubravou
Kino
-

Chotěboř

Muzeum
-

Chotěboř – Městské muzeum

Divadlo
-

Chotěboř – SCHOD: Soubor chotěbořského ochotnického divadla

Kulturní domy a zařízení
-

Chotěboř – kulturní dům Junior

-

Chotěboř – sokolovna (koncerty, divadelní představení aj.)

-

Chotěboř – městská knihovna

-

Chotěboř – stará radnice (ZUŠ)

-

Jeřišno – kulturní dům

-

Maleč – společenský sál a venkovní taneční parket

-

Nová Ves u Chotěboře – kulturní dům

Knihovny
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V Chotěboři je Městská knihovna, což je organizační složka města a mimo knihovnické
služby je zde společenská a kulturní místnost pro besedy, přednášky aj.
V obcích poskytují čtenářské služby obecní knihovny, konkrétně v obcích Maleč, Jeřišno,
Nová Ves u Chotěboře, Bezděkov, Rušinov a Sloupno.
Hasičské zbrojnice
Každá z obcí MAS disponuje hasičskou zbrojnicí, přičemž kategorie jednotek požární ochrany na
území MAS Podhůří Železných hor jsou následující:

Chotěboř

HZS

Libice nad Doubravou

JPO III

Maleč

JPO III

Nová Ves u Chotěboře

JPO V

Víska

JPO V

Jeřišno

JPO V

Bezděkov

JPO V

Rušinov

JPO V

Klokočov

JPO V

Sloupno

JPO V

Lány

dobrovolní hasiči

Dolní Sokolovec

nemá

Čečkovice

dobrovolní hasiči

a JPO III

Ćím nižší je úroveň JPO tím nižší je úroveň jejich vybavení a technického zabezpečení. Vzhledem
k hrozícím klimatickým i jiným katastrofám ji lze hodnotit jako nedostatečnou nebo zastaralou.

Veřejná prostranství

Zatímco v městě Chotěboř je úroveň veřejných prostranství až na dětská hřiště relativně
dobrá, v obcích a to zejména menších (např. Dolní Sokolovec, Lány, Čečkovice, Sloupno) a
místních částech Chotěboře je jejich kvalita nedostatečná.
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SWOT Analýza
Vychází z analytické části, z analýzy problémů a potřeb a komunitního projednávání
potřeb území. Určuje hlavní rozvojové faktory území. Příležitosti a hrozby jsou definovány
jako parametry prostředí, které nejsou pod přímou kontrolou místní správy.
Silné stránky

Slabé stránky

kladný přirozený přírůstek počtu

-

úbytek obyvatel migrací

obyvatel

-

vyšší index stáří

-

homogenní národnostní struktura

-

intenzivnější dopad ekonomické krize ve

-

přítomnost středně velkých

srovnání s průměrem Kraje Vysočina i

průmyslových podniků

ČR

-

-

rozvinutá zemědělská výroba

-

nízká intenzita dopravy těžkých
vozidel

-

nedostatečné uplatnění absolventů na trhu
práce

-

nedostatek pracovních míst pro
vysokoškolsky vzdělané obyvatele

-

vhodný terén pro cyklodopravu

-

kvalitní životní prostředí

-

okrajová poloha v rámci Kraje Vysočina

-

přítomnost CHKO Železné hory a

-

nízká četnost autobusových spojů ve
večerních hodinách a o víkendech

Geopark Železné hory
-

bohatá spolková činnost

-

špatná dostupnost veřejnou dopravou do
krajského města

-

špatný stav komunikací III. tříd

-

nedostatečně vybudovaná síť kanalizací a
vodovodů

-

nepřítomnost vodní nádrže pro letní
koupání

-

špatný stav veřejných prostranství

-

špatný stav a vybavenost hasičských
zbrojnic

-

špatný stav knihoven v obcích a zařízení
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pro spolkovou činnost
-

špatný stav kulturních zařízení
Příležitosti

Hrozby
-

odliv ekonomicky aktivních obyvatel

-

sounáležitost vesnické komunity

-

nezájem investorů vzhledem k horší

-

užší vazba k domovu (více jak 50%

dopravní dostupnosti

rodáků)

-

nárůst nezaměstnanosti

-

přítomnosti průmyslových zón

-

nedostatek finančních prostředků pro

-

geografické poloha

rozvoj regionu

-

přítomnosti CHKO Železné hory a

-

-

nedostatečné zasíťování pozemků

Geoparku Železné hory – využití pro

pro bydlení

cestovní ruch

kvalifikace uchazečů o zaměstnání

-

propagace regionu pro cestovní ruch

nevyhovující potřebám regionálních

-

využití civilního letiště pro cestovní ruch

zaměstnavatelů

-

zvýšení informovanosti podnikatelů o

nevyužití opuštěných objektů a jejich
chátrání

-

podnikatelských možnostech v regionu
-

nedostatečná protipovodňová

vhodných pro využití v cestovním ruchu

opatření,opatření proti větru,

nebo pro podnikatelské aktivity

námrazám a sněhu
-

snížená retenční schopnost krajiny

-

rušení škol, pošt a jiných služeb

-

podpora regionálních výrobků – zajištění
jejich odbytu v regionu

-

restrukturalizace vzdělávacího systému
dle potřeb regionálních zaměstnavatelů

v obcích
-

přítomnost nevyužívaných objektů

úbytek prostor pro setkávání

-

rekvalifikace uchazečů o zaměstnání

obyvatel (rušení pohostinství,

-

využití sociálního podnikání

společenských center apod.)

-

separace odpadů

-

rozvoj agroturistiky a konferenční
turistiky

-

zefektivnění stávající sítě sociální péče

-

rozšíření cyklodopravy

5

2.3.

Analýza rozvojových potřeb
V této kapitole jsou definovány potřeby vycházející z analytické části dokumentu,

dotazníkového šetření mezi aktéry v území, kulatých stolů i individuálních diskusí se zástupci
obcí a neziskových organizací. Následně je uveden odkaz na opatření uvedená ve strategické
části dokumentu, tak aby bylo požadované opatření odůvodněno. Postupně jsou řešeny
všechny oblasti, tak jak jsou uvedeny v analytické části.
Obyvatelstvo
Lidské zdroje představují zásadní kapitál pro ekonomickou i další činnost v území.
Z analýzy vývoje počtu obyvatel v regionu MAS vyplývá, že v posledních deseti letech území
obyvatele lehce ztrácí, a to migrací. Průměrný přirozený přírůstek byl v období 2002 – 2011
mírně kladný. Důvodem migrace může být periferní poloha území vůči hlavním
republikovým centrům i krajskému středisku, ale i nedostatek pracovních příležitostí v
regionu.
Věková struktura obyvatel není příliš pozitivní – v regionu převažují obyvatelé starší
65 let nad počtem dětí do 15 let a index stáří je zároveň vyšší než v případě Kraje Vysočina i
ČR. Index ekonomické závislosti, tedy poměr dětské a seniorské složky populace a
produktivní složky ve věku 15 – 64 let, činil v roce 2011 také o něco více než na ostatních
úrovních, ale rozdíly nebyly nijak výrazné.
K zajištění dostatečného množství lidských zdrojů v regionu a jejich setrvání v něm
může přispět také společenská soudržnost území podporovaná činností spolků a dalších
skupin. Jejich zastoupení v regionu MAS je hojné, a to nejen v Chotěboři a větších sídlech,
ale také v malých obcích v území MAS a v jednotlivých částech obcí, kde je pro udržení a
zachování místní populace činnost aktivních skupin a spolků velmi důležitá, ať už v oblasti
společenské, kulturní, sportovní nebo při dalších volnočasových aktivitách v práci s dětmi.
Rezervy existují v podpoře aktivit spolků, v rozšiřování jejich územního rozsahu na celý
region MAS, v podpoře vzájemné spolupráce, v propagaci jejich činnosti apod. Nevýrazná je
účast místních podnikatelů jako sponzorů spolkových aktivit.
Zájem o pořádání společenských akcí a podpora spolkových aktivit byla zmiňována i
při dotazníkovém šetření mezi obyvateli, starosty, při kulatých stolech a při diskusi
s neziskovými organizacemi v regionu.
Opatření specifických cílů: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 29, 32, 33, 37 opatření 13.1,
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Potřeby řešené ESI fondy: zatraktivnění území pro mladé lidi, podpora prorodinné politiky,
zvýšení počtu pracovních míst, péče o seniory, podpora spolkové činnosti, spolupráce v rámci
MAS, podpora bezpečnosti v regionu
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 2.1 ,13.1, 29.1,
Potřeby ostatní: začlenění podnikatelů do spolkového života
Bydlení
Rozšiřování ploch pro bydlení je řešeno jak v městě Chotěboř, tak i ostatních obcích
na území. S bydlením i výrobou souvisí rozvoj dopravní a technické infrastruktury a také
občanské vybavenosti. S větší koncentrací zástavby především v samotné Chotěboři pak také
rozvoj ploch s funkcí klidových zón opatřených zelení. Potřeba zasíťování pozemků v rámci
celého území a výstavba bytových domů v Chotěboři byla zmiňována i v dotazníkovém
šetření mezi obyvateli
Opatření specifických cílů: 31, 32, 33, 37, 40
Potřeby řešené ESI fondy: sociální bydlení
Potřeby ostatní: zasíťování pozemků, nové obyvatelné plochy, občanská vybavenost,
ozelenění ploch
Trh práce a ekonomika
Průmyslová a podnikatelská činnost v Chotěboři se soustředí především do okrajových
částí města. Město Chotěboř v roce 2007 vybudovalo na pěti hektarech průmyslovou zónu U
Nádraží určenou pro průmyslovou výrobu, která má dle územního plánu dostatečné rozvojové
možnosti, a to i pro „těžší“ průmyslovou výrobu. Další areál se nachází na severu města, kde
by měla být lokalizována jen drobná výroba a služby. Rovněž v okrajové části Nové Vsi u
Chotěboře je počítáno s rozvojovou plochou pro lehkou průmyslovou výrobu o rozloze 3 ha,
která však čeká na vybavení technickou infrastrukturou.
V místních částech Chotěboře by bylo možno lépe využít bývalé zemědělské areály,
které jsou již dnes určeny k různým podnikatelským aktivitám. Kromě těchto se v území
katastru Chotěboře nachází také bývalý vojenský areál, a to v Bílku. Ten je již částečně
využíván pro drobné podnikatelské aktivity a výrobní služby a poskytuje dostatečné rezervy.
Výhodou je jeho dobrá dopravní dostupnost a možnost využít železniční vlečky. Obsluha
území inženýrskými sítěmi je možná napojením na stávají sítě v Bílku.
Rozvojový potenciál pro výrobu mají také staré průmyslové či zemědělské areály
v jednotlivých obcích (brownfields), Rovněž na území Chotěboře lze některé brownfieldy
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definovat, a to kromě výše uvedeného vojenského areálu v Bílku např. areál zemědělského
družstva Příjemky, lokalitu v Nemojově a chátrající zámeček v Rochňovci.
Žádný z územních plánů nepočítá s výstavbou nových rozsáhlých výrobních ploch na
tzv. „zelené louce“ mimo návaznost na stávající inženýrské sítě a plochy pro výrobu. Spíše
výjimečně jsou vymezeny plochy pro lehkou výrobu (Maleč, Jeřišno), případně pro
potravinářskou výrobu přidruženou k výrobě zemědělské (Lány).
Z hlediska zaměstnanosti se region jeví citlivější na globální ekonomické krize. Ze
skupin uchazečů o zaměstnání ohrožených na trhu práce lze zdůraznit především ženy, osoby
s nižším stupněm vzdělání, nízkou kvalifikací, osoby se zdravotním postižením nebo
dlouhodobě nezaměstnané. Ženy přitom tvořily větší podíl nezaměstnaných v době
hospodářské konjunktury, zatímco v době ekonomické krize došlo k výraznému vzestupu
nezaměstnanosti u mužů.
Opatření specifických cílů: 13, 14, 16 – 30, opatření 13.6.
Potřeby řešené ESI fondy: využití průmyslových zón, využití brownfieldů, vytváření
vhodných podmínek pro podnikatele a investory, vytváření nových pracovních míst, snížení
závislosti regionu na vnějších ekonomických vlivech, rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a
podnikatelů, vzdělávání mladých lidí dle potřeb regionu, podpora sociálního podnikání,
vytváření pracovních míst pro osoby zdravotně postižené, podpora při hledání zaměstnání,
zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 13.2, 18.1., 19.1., 19.2., 19.3., 20.1., 20.2.,
20.3.21.4., 24.1.,25.1.,27.1., 28.2. ,29.1., 30.1.
Cestovní ruch
Většina členských obcí tvoří vstupní bránu do CHKO Železné hory a Geoparku
Železné hory a jsou z nich tedy velmi dobře dosažitelné přírodní atraktivity tohoto celku.
Ubytovací a stravovací kapacity jsou spíše podprůměrné a přítomnost geoparku a CHKO
nejsou s výjimkou údolí Doubravy dobře využity. Rozvojové možnosti území může
komplikovat i blízkost vodní nádrže Seč, která na sebe strhává větší pozornost turistů než
okolí.
V dotazníkovém šetření mezi obyvateli a starosty byla zmiňována potřeba vytváření a
údržby turistických tras a budování doprovodných turistických zařízení k turistickým trasám a
cyklotrasám
Opatření specifického cíle: 15, opatření 1.4.
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Potřeby: zatraktivnění území pro návštěvníky regionu. Využití přítomnosti CHKO a zejména
geoparku

Doprava
Území MAS Podhůří Železných hor soustředí obce v blízkém zázemí centra správního
obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, do něhož mají obyvatelé obcí MAS velmi
dobrý přístup, neboť území je protknuto hustou sítí silnic III. třídy a prochází jím dvě
komunikace II. třídy (silnice č. 344 a 345), které jsou řazeny do páteřní silniční sítě Kraje
Vysočina. Regionem však neprochází žádná silnice I. třídy a napojení na dálnici D1 znamená
pro obyvatele některých obcí překonání až 50 km dlouhé vzdálenosti.
Z analýzy území vyplynulo relativně horší napojení obcí veřejnou dopravou na
Havlíčkův Brod a především na Jihlavu. Dobré spojení obcí s Chotěboří ve všední dny
veřejnou dopravou zajišťuje kvalitní podmínky pro dojížďku do zaměstnání a do škol,
nicméně velmi nízká obslužnost území autobusovými spoji o víkendu neumožňuje
obyvatelům zázemí města dostatečnou dostupnost služeb koncentrovaných v Chotěboři.
Vlivem této nízké četnosti spojů jsou obce území MAS rovněž hůře dostupné pro turisty a
návštěvníky regionu.
Vzhledem k terénním podmínkám je možno využívat i cyklodopravu. Na
nejfrekventovanějším úseku Ždírec n D. – Chotěboř chybí bezpečná cyklostezka a cyklisté
jsou tak vystavováni velkému nebezpečí.
Určitý potenciál je možné vidět také v civilním letišti, které je lokalizováno jižně od
Chotěboře u jedné z jeho částí – Počátek. Potenciál letiště spočívá především v možnostech
pořádání sportovních a společenských událostí, soutěží regionálního, nadregionálního i
mezinárodního významu apod. Je však také jedním z pěti veřejných letišť v Kraji Vysočina,
které slouží také pro účely integrovaného záchranného systému.
V dotazníkovém šetřen mezi obyvateli a starosty bylo preferováno zlepšení stavu
silnic, zlepšení autobusového spojení, výstavba cyklostezek a cyklotras, které by umožnily
lepší propojení jednotlivých obcí nebo jejich částí.
Opatření specifických cílů: 35, 36, opatření 4.2
Potřeba řešená ESI fondy: výstavba bezpečných cyklotras a cyklostezek
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 35.3., 35.4.
Potřeby ostatní: kvalitní komunikace, zlepšení autobusového spojení
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Přírodní podmínky a životní prostředí
Většina území je pro svoji krajinnou jedinečnost zahrnuta v CHKO Železné hory. Na
území se dále nachází geopark Železné hory, území je rovněž významnou zásobárnou pitné
vody. K hlavním prioritám tedy patří ochrana těchto nadregionálních hodnot. Území leží
v záplavovém území řeky Doubravy, kde hrozí potencionální možnost lokálních povodní,
podobně jako v celé ČR trpí krajina nedostatečnou retenční schopností, což se negativně
projevuje v obdobích sucha. Se suchem souvisí i zvýšené nebezpečí požárů. Oblast je
ohrožena i zvýšeným nebezpečím námraz, přívaly sněhu a silného větru.
Opatření specifických cílů: 5, 45 - 51
Potřeby řešené ESI fondy: ochrana přírodního bohatství a přírodních zdrojů, protipovodňová
opatření, zvyšování retenční schopnosti krajiny
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 5.3, 5.4. 49.1., 50.1.
Technická infrastruktura
Vybavenost obcí MAS technickou infrastrukturou je různá, nicméně v současnosti
víceméně odpovídá požadavkům místních obyvatel, přičemž jsou v rámci územních plánů i
jiných nadřazených dokumentů navrženy určité změny, které by technickou infrastrukturu v
obcích zkvalitnily. Ne ve všech obcích je zaveden vodovod, především menší části
jednotlivých obcí využívají pro zásobování vodou spíše soukromé studny. Zásobování pitnou
vodou a její dostatečná kapacita i kvalita je nezbytným požadavkem nejen pro novou
výstavbu domů, ale také pro ekonomický rozvoj území. Kvalitní zásobování pitnou vodou
bylo požadováno i v dotazníkovém šetření mezi obyvateli a starosty.
Z hlediska kanalizace a čistíren odpadních vod existují v území jisté rezervy, které by
měly být v budoucnu řešeny. Pouze tři sídla disponují ČOV a ve většině, především malých
sídel, kanalizace nefunguje nebo je pouze smíšená. Nepřítomnost kanalizace může být jistě
překážkou ekonomického rozvoje území, především v případě lokalizace průmyslové či
zemědělské výroby. Potřeba budování kanalizace a ČOV byla požadovanou investicí
v dotazníkovém šetření mezi obyvateli i starosty.
Vybavenost obcí plynem je v současnosti uspokojivé. Pro případné rozšíření
plynovodní sítě např. v důsledku rozvoje bydlení nebo ekonomické činnosti v regionu bude
nutné provést výstavbu několika regulačních stanic včetně odboček plynovodů. V některých
případech postačí pro potřeby plynofikace nových lokalit provést rozšíření plynovodní sítě do
míst, která nejsou zatím plynofikována. Obdobně je tomu i v případě elektrického vedení a
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pokrytí území MAS mobilním internetem v základní rychlosti, neboť území je touto
technickou infrastrukturou vybaveno ve všech částech zhruba stejně.
Produkce odpadů na území je při celostátním srovnání podprůměrná. Na území je
většina komunálního odpadu ukládána na skládky. Separace a následné materiálové využití
vybraných složek tuhého komunálního odpadu je zatím ve fázi nárůstu, je zde potenciál k
navýšení separace. Na území je provozována jedna skládka odpadu (provozní kapacita je 71
000 m3) a několik dalších zařízení k nakládání s odpadem. Na území MAS jsou evidované
staré ekologické zátěže. V dotazníkovém šetření obyvatelé vyžadovali vytvoření nových
sběrných míst zejména pro elektroodpad, bioodpad a železo a odstranění skládek.
K významným složkám technické infrastruktury patří i zajištění ochrany před
nepříznivými klimatickými podmínkami ( námraza, sucho, vítr, povodně) a pomoc při
živelných katastrofách. Zde je nutné dbát na adekvátní vybavení hasičských sborů všech
úrovní.
Opatření specifických cílů: 38, 39 a opatření 5.3
Potřeba řešená ESI fondy: zlepšení zásobování pitnou vodou, budování kanalizace a ČOV,
separace odpadů, budování, rekonstrukce a vybavení pro hasičské sbory všech úrovní včetně
hasičských zbrojnic
Opatření řešená financováním přes CLLD: 5.3.
Vzdělanostní infrastruktura
Vzdělanostní struktura se nevymyká průměru ČR, pouze podíl vysokoškoláků je
menší než na úrovni kraje i ČR, naopak podíl osob se středním vzděláváním bez maturity je
vyšší. Ekonomická krize měla na trh práce v regionu MAS horší dopad než na jiná území ČR.
Zatímco do roku 2008 se míra nezaměstnanosti udržovala v průměru na nižší úrovni než
v Kraji Vysočina i v ČR, od roku 2009 byla vyšší a zůstala až do konce roku 2011. Ani počet
volných pracovních míst není na území MAS, resp. v Chotěboři příliš významný a
nedostačuje poptávce. Je tedy možné konstatovat, že území MAS Podhůří Železných hor
disponuje volnou pracovní silou vzdělanou především v učňovských oborech. Nenabízí se zde
však příliš pracovních příležitostí pro kvalifikovanou, vysokoškolsky vzdělanou pracovní sílu,
což vede k jejímu odlivu mimo region.
Síť vzdělávacích institucí a její kapacita je v regionu dostatečná – nachází se zde
gymnázium, obchodní akademie s vyšší odbornou školou, technické učiliště. Přestože se
jedná o zemědělský region a zemědělským zaměstnavatelům chybí kvalifikovaná síla (vlastní
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šetření mezi zemědělskými zaměstnavateli, 2015) v regionu chybí střední zemědělská škola.
Obsazenost škol se pohybuje mezi 60 a 90 %, nejvyšší je na gymnáziu, menší zájem je o
obory na učilišti, což je v současnosti celostátní trend. Objekty škol vyžadují trvalou údržbu a
v některých případech i zásadní rekonstrukci a modernizaci. V dotazníkovém šetření mezi
obyvateli a starosty byla zmiňována nutnost modernizace škol a zachování ZŠ a MŠ v místě
bydliště.
Opatření specifických cílů: 6, 12, 21. 3, 27
Potřeby řešené ESI fondy: Podpora konkurenceschopné ekonomiky v oborech s vyšší
přidanou hodnotou a do perspektivních odvětví zahrnujících také vědu a výzkum, směřování
vzdělání k přírodovědným oborům, podpora řemeslných a zemědělských oborů, částečná
restrukturalizace středního školství směrem k aktuálním požadavkům zaměstnavatelů,
modernizace škol
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 6.1.,12.1.,
Zdravotnická infrastruktura

Zdravotnická infrastruktura je soustředěna výlučně do Chotěboře, pouze Libice nad
Doubravou, Nová Ves u Chotěboře a Maleč disponují ordinacemi praktických lékařů, resp.
zubařů. Kromě ambulancí jednotlivých lékařů specialistů se zde nachází také např. soukromá
poliklinika, ošetřovatelská služba, rehabilitační ústav a město provozuje městské jesle. O péči
o děti mladší tří let je v současnosti velký zájem a služby tohoto typu by měly být ve městě
velikosti Chotěboře poskytovány. Nejbližší lékařská pohotovost a nemocnice včetně
porodnice je v Havlíčkově Brodě. I když v Chotěboři některé ambulance nejsou přítomny, lze
vzhledem k blízkosti Havlíčkova Brodu hovořit o kvalitní zdravotnické infrastruktuře území
MAS. V dotazníkovém šetření mezi obyvateli bylo zjištěno, že obyvatelé požadují zejména
pohotovostní službu v některých případech i zlepšení základní péče. Neziskové organizace
pracující s mentálně hendikepovanými vidí jako příležitost zřízení mobilních týmů, které by
umožnily s pacienty pracovat preventivně v jejich domácím prostředí, provoz stacionářů a
chráněného bydlení
Opatření specifického cíle: 37 a opatření 13.1.
Potřeby řešené ESI fondy: služby pro psychiatrické pacienty, sociální bydlení
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 13.1

Potřeba: zajištění pohotovostní služby v Chotěboři, zlepšení základní péče
Kulturní a spolková infrastruktura
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Město Chotěboř je významným centrem kulturního života regionu s pestrou nabídkou
kulturních a kulturně vzdělávacích akcí ve městě a okolí a během roku se zde pořádá řada
programů pro místní obyvatele i návštěvníky z daleka. Chotěboř jako většina měst obdobné
velikosti nedisponuje divadlem a případná divadelní představení realizuje v kulturních či
sportovních sálech a halách. Společenské a kulturní akce se pořádají i v jednotlivých obcích.
Někde naráží na nedostatek nebo nedostatečnost prostor umožňujících vzájemné setkávání
obyvatel.
Co se týká kulturních památek, není na území žádná památka UNESCO ani národní
kulturní památka. Město Chotěboř je městskou památkovou zónou. Nejvýznamnější kulturní
památkou je zámek v Chotěboři v raně barokním stylu, kde zároveň sídlí městské muzeum
s historicko-vlastivědnou expozicí. Město aktuálně řeší nevhodnost prostoru pro depozitáře
muzea i budoucí směřování muzea tak, aby se stalo atraktivnější pro obyvatele města i jeho
návštěvníky. Všechny zámky na území MAS, včetně chotěbořského jsou v soukromém
vlastnictví. Aktuálním problémem je péče o všechny stávající památky, tak, aby byl zachován
jejich dobrý technický i estetický stav. V dotazníkovém šetření mezi obyvateli a starosty
zazněl požadavek rekonstrukce kulturních domů a obnova či rekonstrukce místních
historických památek.
Opatření specifických cílů: 8, 9, 10 a opatření 1.1.,2. 1., 4. 4
Potřeby řešené ESI fondy: prostory pro setkávání obyvatel- komunitní centra, zařízení pro spolkovou
činnost, modernizace a budování kulturních zařízení
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 1.1., 2.1.,4.4.,

Potřeby: oprava a údržba památek
Sportovní infrastruktura
Sportovní vybavenost je relativně dobrá, a to nejen v Chotěboři, ale i v jiných obcích
MAS. Tam jsou místním obyvatelům k dispozici vhodné prostory pro sport a volný čas, které
skrývají vysoký potenciál pro pořádání akcí určených pro podporu občanského soužití v rámci
MAS, k čemuž mohou přispět svojí aktivitou právě i místní spolky, jichž je rovněž celá řada,
především místní dobrovolná hasičská sdružení, sportovní kluby a další svazky. Žádoucí by
byla modernizace některých sportovních areálů, případně dobudování dalších, zejména
veřejných koupališť, které není na území MAS ani jedno. V dotazníkovém šetření obyvatelé
požadovali vybudování prostor pro koupání, modernizaci hřišť.
Opatření: 4.1, 4.7
Potřeba: vybudování vodních ploch vhodných ke koupání, modernizace sportovišť
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Sociální infrastruktura
Na území MAS je činných několik organizací zajišťující sociální služby pro sociálně
potřebné skupiny obyvatel. Ačkoliv základní struktura sociální síě je vytvořena je nutné ji
zefektivnit tak, aby cílovým skupinám přinesla co největší benefit.
Opatření specifických cílů: 11,13,25, 30
Potřeba řešená ESI fondy: Zefektivnění sociálních služeb
Opatření řešená financováním v rámci CLLD: 13.1., 30.1.

Ostatní občanská vybavenost
Z ostatní občanské vybavenosti, jako např. obchody, restaurace, bankomaty, knihovny
apod., je pokrytí kvalitní opět především v Chotěboři – pouze zhruba čtvrtina ze 48 sídel
MAS disponuje obchody a restauracemi, knihovny jsou soustředěny do centra jednotlivých
obcí a bankomaty se jinde než v Chotěboři nevyskytují. Ve větších obcích má svoji pobočku
pošta. V analytické části není řešen stav veřejných budov, potřeba jejich rekonstrukce či
modernizace vyplynula z individuálních diskusí se starosty. Dále byly z dotazníkového
šetření, kulatých stolů nebo z diskusí se starosty obcí definovány tyto potřeby:
-

výsadba veřejné zeleně,

-

údržba veřejných prostor,

-

informovanost o aktuálním dění v regionu

-

snižování energetické náročnosti bytů a domů

-

revitalizace zanedbaných budov, areálů a brownfieldů

-

výkup pozemků do vlastnictví obce

-

aktualizace případně tvorba územních plánů, strategií a studií

Opatření specifických cílů: 7, 41-44
Potřeby řešené ESI fondy: snižování energetické náročnosti bytů a domů, revitalizace
zanedbaných budov, areálů a brownfieldů, výkup pozemků do vlastnictví obce, aktualizace případně
tvorba územních plánů, strategií a studií, zlepšování veřejných prostranství
Opatření řešená financováním v rámci CLLD:40.1., 41.1., 43.1., 44.1.
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2.4.Akční plán
V této kapitole jsou rozpracovány strategické cíle na úroveň specifických cílů a opatření. Jsou uvedeny potencionální zdroje financování a
potencionální příjemci. Konkrétní vymezení příjemců, finanční rozsah budou definovány až v konkrétních výzvách. Stejně tak budou definovány ve výzvě
konkrétní preferenční kritéria.
Stanovení indikátorů a jejich hodnoty jsou uvedeny v příloze v tabulce. Databáze projektů k jednotlivým opatřením je uvedena na našich
internetových stránkách www.pohurizeleznychhor.cz

3.3.1 Strategický cíl I.: Sociální prostředí, které napomáhá obyvatelstvu vést harmonický a spokojený
život.
Dobré mezilidské vztahy jsou základním předpokladem pro spokojený život každého člověka. Přestože žádné zásahy a strategická řešení
nemohou ovlivnit vztah konkrétních lidí lze na určité úrovni vytvořit vhodné podmínky pro jejich budování a pozitivně ovlivňovat vztah
obyvatel k sobě navzájem, k domovu a jeho hodnotám. Chceme přispět k tomu, aby všichni obyvatelé našeho regionu mohli co nejvíce rozvinout
schopností a dovednosti přispívající k blahobytu společnosti a mohli prožívat šťastný život v bezpečí a spokojenosti. Zejména klademe důraz na
vzdělávání a výchovu mladé generace, jako nositele těchto hodnot v budoucnosti.
Živý venkov a soudržnost obyvatel venkova

1. Specifický cíl: Kvalitní vztahy mezi lidmi, spolky a regiony.
Opatření
1.1 Podpora vzájemné spolupráce mezi spolky navzájem
1.2 Spolupráce neziskové a veřejné sféry s podnikatelskou sférou
1.3 Spolupráce mezi obcemi při realizaci projektů a akcí.
1.4 Spolupráce s ostatními MAS a dalšími organizacemi
1.5 Nadregionální a mezinárodní spolupráce MAS a ostatních
aktérů z území

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí
PRV
Rozpočet města a
obcí

Potencionální příjemci
Jednotlivé spolky na území MAS PŽH, Obce a
město Chotěboř
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2. Specifický cíl: Spolkové a zájmové aktivity
Opatření
2.1 Podpora komunitního života (podpora stávajících i nových
organizací, včetně těch, které umožňují sociální začleňování –
sportovních, společenských, kulturních, zájmových a nabízejí
sociální služby – komunitní centra, finanční podpora činnosti)
2.2 Propagace činnosti spolků

Zdroje financování
IROP 4.1
OPZam 2.3.1
PRV

Potenciální příjemci
Jednotlivé spolky na území MAS PŽH
Obce a město Chotěboř
Neziskové organizace

Rozpočty obcí

3. Specifický cíl: Občanská společnost – poctivost, odvaha, solidarita, sebevědomí a iniciativa obyvatel
Opatření
3. 1 Veřejné ocenění významných příspěvků a činů obyvatel
regionu.
3. 2 Podpora dobrovolnictví v komunitní sféře
3. 3 Podporování iniciativy obyvatel – podchycení nápadů, pomoc
při jejich realizaci

Zdroje financování

Rozpočty obcí

Potenciální příjemci
Církevní organizace
Jednotlivé spolky na území MAS PŽH
Neziskové organizace

4. Specifický cíl: Volnočasové aktivity
Opatření
4.1 Modernizace a budování sportovních areálů a multifunkčních
hřišť
4.2 Modernizace cyklostezek a cyklotras s doprovodnou
infrastrukturou
4.3 Modernizace a hipostezek, naučných stezek, odpočívadel
4.4 Modernizace a budování kulturních a společenských center
4.5 Modernizace a budování dětských hřišť
4.6 Údržba běžeckých tras a sjezdovek
4.7 Výstavba veřejných koupališť

Zdroje financování

Rozpočty obcí a
města
PRV

Potenciální příjemci

Obce a město Chotěboř, TJ Sokol jednotlivých
obcí
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5. Specifický cíl: Bezpečnost v regionu
Opatření
5.1 Kvalitní informační systém (telekomunikace, ICT, média,
mobilní komunikace, kamerový systém)
5.2 Prevence patologických jevů (spolupráce mezi školami, policií,
spolky, provozovateli sociálních služeb)
5.3 Posilování složek IZS a hasičů
5.4 Oprava a budování rezervoárů vody

Zdroje financování

Potenciální příjemci

IROP 3.2
Rozpočty obcí
IROP 4.1
PRV
PRV 19.2.1
Rozpočty obcí

Obce a město Chotěboř
HZS Chotěboř
Městská policie Chotěboř, Policie Chotěboř,
Provozovatelé sociálních služeb, spolky na území
MAS

6. Specifický cíl: Posílení vzdělanosti obyvatel v regionu v cizích jazycích, v technických a řemeslných
oborech, přírodních vědách a pracích s digitálními technologiemi
Opatření
6.1 Neformální vzdělávání mládeže

Zdroje financování
IROP 4.1
Rozpočty obcí a
města

Potenciální příjemci
MAS PŽH, DDM Junior, Obce a město Chotěboř,
Muzeum Chotěboř, Informační centrum Chotěboř,
Knihovna Chotěboř

7. Specifický cíl: Dobrá informovanost o aktuálním dění v regionu
Opatření
7.1 Podpora vydávání zpravodajů
7.2 Podpora vysokorychlostního internetu, hotspotů a dalších
moderních forem komunikace
7.3 Vytvoření a správa internetových stránek pro jednotlivé obce a
spolky

Zdroje financování
Rozpočty obcí
Rozpočty obcí
Dotace Kraje
Vysočina

Potenciální příjemci

MAS PŽH, Obce a město Chotěboř, Muzeum
Chotěboř, Informační centrum Chotěboř

Rozpočty obcí
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Hlavní oblast: Udržení tradic a péče o kulturní dědictví

8. Specifický cíl: Posilování pocitu hrdosti na svůj domov, jeho tradice i současné úspěchy.
Opatření
8.1 Budování a péče o muzejní expozice
8.2 Propagace regionu
8.3 Vydávání odborných i populárních publikací a materiálů o
historii, přírodních a kulturních hodnotách regionu
8.4 Podpora akcí spojené s významným výročím obcí, organizací a
významných rodáků. Srazy rodáků.
8.5 Budování a oprava památníků

Zdroje financování

Rozpočty obcí

Potencionální příjemci

MAS PŽH, Obce a město Chotěboř

9. Specifický cíl: Péče o kulturní památky
Opatření
9.1 Oprava a rekonstrukce památek včetně drobných sakrálních
staveb (křížků a božích muk)
9.2 Zabezpečení stávajících kulturních památek
9.3 Podpora nových způsobů využívání památkových objektů a
oživování památek.

Zdroje financování
Národní dotace
Rozpočet města a
obcí
Krajské dotace

Potencionální příjemci

Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty

10. Specifický cíl: Udržování tradic, vytváření nových tradic
Opatření
10.1 Podpora akcí zaměřených na širokou veřejnost, děti a mládež.
10.2 Podpora festivalů a přehlídek regionálního, národního i
mezinárodního charakteru

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, MAS PŽH
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Hlavní oblast: Sociálně přívětivé prostředí

11. Specifický cíl: Zvyšování odolnosti obyvatel, psychohygiena, důstojný život pro obyvatele
s psychickým onemocněním
Opatření
11.1 Poradenská a preventivní činnost v oblasti psychohygieny a
sociální oblasti

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř
Neziskové organizace
Církevní organizace, Soukromé subjekty

12. Specifický cíl: Kvalitní výchova a vzdělávání dětí a mládeže, důraz na jejich osobní a charakterový
rozvoj
Opatření
12.1 Inovace školních výukových programů a modernizace všech
typů škol, zajištění bezbariérovosti
12.2 Partnerství vzdělávacích, kulturních a sportovních institucí
12.3 Partnerství studentů, žáků a rodičů při společných projektech
12.4 Mezinárodní spolupráce mezi školami
12.5 Spolupráce škol s budoucími zaměstnavateli v regionu,
návaznost výuky na potřeby praxe
12.6 Důraz na vzdělávání a adekvátní finanční ohodnocení
pedagogů

Zdroje financování
IROP 4.1
Rozpočet města a
obcí
Rozpočet města a
obcí

Potencionální příjemci

Obce a město Chotěboř

13. Specifický cíl: Pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, hendikepovaní, děti z
problematických rodin, děti z dětských domovů) nebo obyvatel ohrožených izolací a nouzí
Opatření
13.1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování

Zdroje financování
IROP 4.1
OPZam 2.3.1

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, Fokus VYSOČINA,
neziskové organizace, církevní organizace, MAS
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vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
a dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování

PŽH

3.3.2 Strategický cíl II: Hospodářská prosperita regionu
Cílem je vytvořit hospodářsky prosperující region, kde se poptávka po pracovních místech co nejvíce potkává s nabídkou, kde
hospodářská činnost vytváří kvalitní hodnoty s co nejmenším využitím primárních zdrojů a minimálním ovlivněním okolní přírody a životního
prostředí. Budeme podporovat využití místních zdrojů, místní spotřebu, podnikatelské aktivity zvyšující zaměstnanost v regionu a aktivity
přinášející prosperitu celému regionu. Velký důraz budeme klást na rozvoj zemědělských aktivit.
Hlavní oblast: Infrastruktura pro podnikání

14. Specifický cíl: Kvalitní podnikatelská infrastruktura v regionu
Opatření
14.1 Vybavení průmyslových zón odpovídající infrastrukturou

Zdroje financování
OPPIK

Potenciální příjemci
Ekonomické subjekty, Obce a město Chotěboř

15. Specifický cíl: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření
15.1 Podpora netradičních forem cestovního ruchu s maximálním
využitím přírodních zdrojů.
15.2 Podpora infrastruktury cestovního ruchu

15.3 Zatraktivnění muzea a služeb informačního centra, zajištění

Zdroje financování
Rozpočet obce a
města
Národní dotace
Krajské dotace
Rozpočet obce a
města
Národní dotace
Krajské dotace
Rozpočet obce a

Potencionální příjemci

Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty –
rodinné farmy, podnikatelé nabízející ubytování a
stravovací kapacity, MAS PŽH
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prostor pro depozitáře
15.4 Propagace geoparku a CHKO, regionu
15.5 Meziregionální spolupráce a propagace
15.6 Konferenční turistika a agroturistika.

města

PRV 6.4.2
Hlavní oblast: Podnikatelská aktivita

16. Specifický cíl: Propagace stávajících průmyslových zón pro nové zájemce.
Opatření
16.1 Propagace stávajících průmyslových zón pro nové zájemce

Zdroje financování
Rozpočet obcí a
města

Potencionální příjemci
Město Chotěboř

17. Specifický cíl: Pomoc začínajícím podnikatelům, podpora malého a středního podnikání s vysokou
flexibilitou směrem k zaměstnanosti a zavádění inovací
Opatření
17.1 Nabídka dotačních titulů
17.2 Poradenství pro podnikatele v oblasti administrativní zátěže
související s podporou z veřejných zdrojů.

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, MAS PŽH, poradenské
firmy, podnikatelé

18. Specifický cíl: Podpora regionálních výrobců a propagace jejich výrobků
Opatření
18.1 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů, podpora propagačních
činnosti v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

Zdroje financování
PRV 16.4.1/19.2.1.
PRV 19.3.1.

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř
MAS PŽH

19. Specifický cíl: Podpora lesnictví
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Opatření
19.1 Rozvoj lesnické infrastruktury
19.2 Pořízení moderní lesnické techniky a technologií
19.3 Neproduktivní investice v lesích

Zdroje financování
PRV 4.3.2/ 19.2.1.
PRV 8.6.1. /19.2.1.
PRV 8.5.2. /19.2.1.

Potencionální příjemci
Podniky všech velikostí, obce
Podniky všech velikostí, obce
Podniky všech velikostí, obce

20. Specifický cíl: Investice do zemědělských podniků a zemědělské infrastruktury
Opatření
20.1 Investice do zemědělských podniků, využití brownfildů
20.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
20.3 Zemědělská infrastruktura

Zdroje financování
PRV 4.1.1/19.2.1.
PRV 4.2.1. /19.2.1.
čl 17.1 c)/19.2.1.

Potencionální příjemci
Zemědělská družstva, zemědělské podniky,
rodinné farmy, obce
Zemědělská družstva, zemědělské podniky,
rodinné farmy, obce
Zemědělská družstva, zemědělské podniky,
rodinné farmy, obce

21. Specifický cíl: Konkurenceschopnost podnikatelů, včetně zemědělských podnikatelů, v národním i
mezinárodním měřítku
Opatření
21.1 Podpora cíleného marketingového a dotačního poradenství
podnikatelům
21.2 Podpora zavádění moderních technologií a inovací
21.3 Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje zaměřených na inovace
21.4 Sdílení zařízení a zdrojů

Zdroje financování
OPPIK PO2
OPPIK PO2
PRV 16.2.1
PRV 16.2.2
OPPIK PO1
PRV 16.2.1
PRV 16.2.2
PRV 16.3.1/
PRV 19.2.1.

Potencionální příjemci

Podniky všech velikostí Poradenské firmy
MAS PŽH

Podniky všech velikostí Poradenské firmy
MAS PŽH, obce
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22. Specifický cíl: Projekty na využití brownfieldů a zanedbaných staveb
Opatření
22.1 Přestavba na komerčně využitelné objekty, plochy

Zdroje financování
OPPIK PO2

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty

Zdroje financování

Potencionální příjemci
Soukromé subjekty, obce a město Chotěboř,
zřizovatelé soukromých podniků

23. Specifický cíl: Zachování a rozšíření služeb
Opatření
23.1 Podpora venkovských prodejen a obchodů nezávislých na
velkých řetězcích
23.2 Podpora pohostinství v obcích
23.3 Rozšíření nabídky služeb v obcích a městech

Rozpočty obcí a
města
PRV

24. Specifický cíl: Nezemědělské činnosti
Opatření
24.1 Nezemědělské činnosti

Zdroje financování
PRV 6.4.1. /19.2.1.
PRV 6.4.3
PRV 16.6.1

Potencionální příjemci
Podniky, včetně zemědělských, zřizovatelé
sociálních podniků

25. Specifický cíl: Podpora zaměstnanosti v místních neziskových organizacích s výraznou
prokomunitní aktivitou
Opatření
25.1 Podpora zaměstnanosti v místních neziskových organizacích s
prokomunitní aktivitou

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Neziskové organizace, obce a město Chotěboř,
zřizovatelé soukromých podniků

26. Specifický cíl: Redukce negativních vlivů zemědělské výroby (prašnost, zápach, znečištění
vozovek, dopravní kolize se zemědělskými stroji apod.)
Opatření

Zdroje financování

Potencionální příjemci
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26.1 Pořízení modernější techniky.

PRV 4.1.1
PRV 16.3.1.

Zemědělské podniky

Hlavní oblast: Pracovní síla

27. Specifický cíl: Směřování vzdělání mladých lidí k oborům, kdy chybí kvalifikovaná síla nebo je jí
nedostatek, zejména k oborům řemeslným, zemědělským a strojírenským
Opatření
27.1 Podpora nástupních praxí a praxí při studiu, spolupráce
podniků se SŠ a VŠ

Zdroje financování
PRV 19.3.1.

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, MAS PŽH
Podniky, OSVČ

28. Specifický cíl: Podpora rekvalifikací a celoživotního vzdělávání, vzdělání pro podnikatele
Opatření
28.1 Předávání znalostí a informační akce

Zdroje financování
PRV 1.1.1
PRV 1.2.1
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, poradenské firmy

29. Specifický cíl: Zlepšování rovnosti příležitostí na trhu práce
Opatření
29.1 Zvyšování kapacit předškolního zařízení

Zdroje financování
IROP 4.1
OPZ 2.3.1

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, poradenské firmy, MAS
PŽH

Hlavní oblast: Sociální podnikání

30. Specifický cíl: Podpora sociálního podnikání
Opatření

Zdroje financování

Potencionální příjemci
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30.1 Zřizování sociálních podniků

IROP 4.1
OPZ 2.3.1

Obce a město Chotěboř, poradenské firmy, MAS
PŽH, soukromé subjekty

3.3.3 Strategický cíl III.: Kvalitní prostředí a infrastruktura
Stav prostředí, ve kterém žijeme a dobrá infrastruktura jsou materiálním základem pro spokojený život našich obyvatel, návštěvníků i
podnikatelů.
Hlavní oblast: Bydlení

31. Specifický cíl: Podpora bytové výstavby
Opatření
31.1 Zasíťování ploch, komunikace k parcelám

Zdroje financování
Rozpočet obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

32. Specifický cíl: Vytvoření nových obyvatelných ploch
Opatření
32.1 Nová výstavba bytů, rekonstrukce objektů na bydlení

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí

Potencionální příjemci
Obce a Město Chotěboř

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí

Potencionální příjemci
Obce a Město Chotěboř

33. Specifický cíl: Zvýšení počtu sociálních bytů
Opatření
33.1 Sociální bydlení – nová výstavba bytů, rekonstrukce objektů

34. Specifický cíl: Snižování energetické náročnosti domů a bytů
Opatření
34.1 Snižování energetické náročnosti domů a bytů

Zdroje financování
IROP 2.5

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř
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Hlavní oblast: Doprava

35. Specifický cíl: Komunikace
Opatření
35.1 Zlepšování prostupnosti území a propojení jednotlivých sídel
v MAS
35.2 Zvyšování kvality silnic a místních komunikací, cest pro pěší a
pro bezmotorovou dopravu
35.3 Cyklotrasy jako prostředek dopravy za prací
35.4 Zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu v zastavěných
částech území včetně bezbariérového přístupu

Zdroje financování

Potencionální příjemci

Rozpočet města a
obcí
Obce a město Chotěboř
IROP 4.1
IROP 4.1

36. Specifický cíl: Dopravní obslužnost
Opatření
36.1 Zajištění dopravního spojení o víkendech a ve večerních
hodinách

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

Hlavní oblast: Technická infrastruktura

37. Specifický cíl: Péče o stávající občanskou vybavenost a vytváření nových prvků občanské
vybavenosti
Opatření
37.1 Vytváření nových prvků občanské vybavenosti

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí
PRV

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř
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38. Specifický cíl: Zvyšování kapacity, délky a udržitelnosti vodovodů, kanalizací a ČOV
Opatření
38.1 Příprava projektů a stavby vodovodů, kanalizací a ČOV

Zdroje financování
OPŽP 1.1

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

Opatření
Zdroje financování
39.1 Zlepšování stavu kontejnerů, zajištění systému svozu odpadů a
bioodpadů, zajištění ploch pro ukládání odpadů, hygienizace
OPŽP 3
odpadu, podpora třídění odpadu, podpora sběrných dvorů, eliminace
nelegálních skládek

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

39. Specifický cíl: Nakládání s odpady

Hlavní oblast: Veřejné budovy a veřejná prostranství

40. Specifický cíl: Péče a vytváření prvků veřejné zeleně a veřejného prostranství
Opatření
40.1 Výsadba a údržba veřejné zeleně, úpravy veřejných
prostranství, zajištění odpovídajícího systému a techniky údržby
zeleně

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí
PRV

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

41. Specifický cíl: Revitalizace zanedbaných budov areálů a brownfieldů
Opatření
41.1 Úprava, využití, revitalizace stávajících brownfildů,
konzervace a zajištění stávajících objektů

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí
PRV

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, Soukromé subjekty

42. Specifický cíl: Modernizace, rekonstrukce a snižování energetické náročnosti veřejných budov
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Opatření
42.1 Modernizace, rekonstrukce a snižování energetické náročnosti
veřejných budov

Zdroje financování
OPŽP 5.1

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

43. Specifický cíl: Pozemkové úpravy
Opatření
43.1 Pozemkové úpravy

Zdroje financování
Rozpočet města a
obcí
PRV 4.3.1. /19.2.1.

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

Hlavní oblast: Plánování

44. Specifický cíl: Tvorba územních plánů, studií a strategií rozvoje obcí, studie zaměřené na řešení
krajiny
Opatření
44.1 Tvorba a aktualizace dokumentů plánování

Zdroje financování
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř

3.3.4. Strategický cíl IV.: Pěkná a zdravá příroda, ekologicky stabilní krajina, snižování rizik
přírodních katastrof
Chceme, aby si naši obyvatelé uvědomili nesmírnou estetickou hodnotu naší krajiny, která se nachází v geologicky velmi zajímavé oblasti
Železných hor a uvědomili si význam ochrany přírodního bohatství a jejich nenahraditelných zdrojů. Nadregionální význam má naše území jako
významný zdroj pitné vody.
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Hlavní oblast: Společnost s dobrým přístupem ke krajině a přírodě

45. Specifický cíl: Environmentální vzdělávání všech vrstev obyvatelstva
Opatření
45.1 Pořádání informačních akcí v terénu a vzdělávacích kurzů
45.2 Budování zařízení sloužící k environmentální výchově

Zdroje financování
PRV 1.1.1
Rozpočty obcí a
města

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, neziskové organizace,
zájmové spolky (např. Český svaz ochránců
přírody - ČSOP), soukromé subjekty

46. Specifický cíl: Opatření směřující k energetickým úsporám a využití alternativních zdrojů energie
Opatření
46.1 Využití alternativních zdrojů energie

Zdroje financování
PRV 6.4.3

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, podniky všech velikostí,
soukromé subjekty

47. Specifický cíl: Odstranění ekologických zátěží
Opatření
47.1 Odstranění skládek, chátrajících objektů

Zdroje financování
OPŽP 3.3
OPŽP 3.4
OPŽP 3.4

47.2 Rekultivace pozemků.

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, podniky všech velikostí,
soukromé subjekty

Hlavní oblast: Ochrana přírodního bohatství

48. Specifický cíl: Ochrana druhové rozmanitosti a původních druhů a ochrana a diverzifikace
biotopů
Opatření
48.1 Ochrana stávajících biotopů a vytváření nových
48.2 Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů

Zdroje financování
OPŽP 4.2
OPŽP 4.3
OPŽP 4.2

Potencionální příjemci
MAS PŽH, Obce a město Chotěboř, soukromé
subjekty, neziskové organizace, zájmové spolky,
zemědělské podniky
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OPŽP 4.3
Hlavní oblast: Ekologicky stabilní krajina

49. Specifický cíl: Podpora ekologických řešení v zemědělství, lesnictví a v průmyslu
Opatření
Zdroje financování
49.1 Podpora ekologicky šetrného hospodaření v zemědělství a
PRV 4.3.1.
lesnictví, zvýšení ekologické stability krajiny. Protierozní a
PRV 8.5.1/19.2.1.
protipovodňová opatření k ochraně půdního fondu. Investice do
OPŽP 4.3
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Realizace plánů
společných zařízení. Zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků.
49.2 Podpora ekologických řešení v průmyslu – eliminace zdrojů
OPŽP 3.1
znečištění
OPŽP 3.2
OPŽP 3.5

Potencionální příjemci

Zemědělské subjekty
Obce a město Chotěboř

50. Specifický cíl: Podpora preventivních opatření směřujících k ekologické stabilitě krajiny
Opatření
50.1 Budování biokoridorů, výsadba alejí.

Zdroje financování
OPŽP 4.3

Potencionální příjemci
Obce a město Chotěboř, soukromé subjekty,
zemědělské podniky

Hlavní oblast: Snižování rizik přírodních katastrof

51. Specifický cíl: Obnovení přirozeného vodního režimu v krajině, zvýšení retenční schopnosti
krajiny, opatření proti povodním a nadměrnému suchu
Opatření
51.1 Revitalizace vodních toků a nádrží

Zdroje financování
OPŽP 4.1
OPŽP 4.2

Potenciální příjemci
Obce a město Chotěboř, zájmové spolky, podniky
všech velikostí zejména rybářské a zemědělské
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51.2 Budování remízků v zemědělské krajině, vytváření mokřadů a
tůní, zalesňování a péče o lesní porost, udržování travních porostů
51.3 Výsadba zeleně a budování doprovodných vodních prvků
v sídelních oblastech

OPŽP 4.3
OPŽP 4.3
OPŽP 4.4
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