
Stanovení priorit a programové rámce 

 

Na základě vyhotovené analytické a návrhové části dokumentu byla připravena strategie pro 

výběr priorit a zpracování programových rámců: 

 Vytvoření kritérií pro výběr priorit 

 Zorganizování diskuzních platforem a veřejných setkání nad výběrem priorit 

 Na základě vydefinovaných priorit vytvoření programového rámce 

 Schválení programového rámce 
 

Kritéria pro výběr priorit 

 

1) Aktivity, jejichž realizací vzniknou pracovní místa (povinné opatření v rámci realizace 
strategie) 

2) Aktivity, na nichž se dohodne většina aktérů (zástupců zapojených subjektů) regionu 
3) Aktivity, které pomáhají řešit hlavní vydefinované problémy regionu 
4) Aktivity, které mají dopad na celý region nebo jeho větší část 

 
Diskuzní platformy 

1) Umístění analytické a návrhové části strategie na webové stránky MAS Sedlčansko 

2) Setkání se starosty obcí, členy MAS Sedlčansko, zástupci svazů a organizací 

19. 11. 2015 Kamýk nad Vltavou: MAS Sedlčansko 

10. 12. 2015 Dolní Hbity: starostové a zástupce obcí ORP Příbram 

15. 12. 2015 30. 11. 2015 Kamýk nad Vltavou:  MAS Sedlčansko 

18. 12. 2015 Kosova Hora: starostové Sdružení obcí Sedlčany 

18. 1. 2016 Sedlčany: podnikatelé, zástupci destinace Toulava o.p.s. 

 

Výsledky diskuzí, návrhy priorit: 

 Komunitní multifunkční centra 

 Územní regionální studie (podklady pro realizace na podporu hospodaření s vodou 
v krajině a úprav veřejného prostoru v obcích – zelená infrastruktura) 

 Investice do zemědělských podniků 

 Investice do podniků - zpracovatelský průmysl 

 Podpora nezemědělských činností (dle CZ NACE) 

 Podpora krátkých dodavatelských řetězců  

 Podpora cestovního ruchu 

 Podpora úpravám cest (jen velmi omezeně) 

 Sociální podnikání 

 Sociální a komunitní služby, programy pro komunitní multifunkční centra 

 Podpora zaměstnanosti 
 

  



Programové rámce 

Integrovaný regionální operační program IROP 

alokovaná částka pro MAS Sedlčansko -  33 000 000Kč 

 Program: Komunitní multifunkční centra (klubovny, herny + venkovní prostory) 

22 000 000 Kč 

 Program: Krajina v obci/obec v krajině (regionální územní studie) 

3 000 000 Kč 

 Program: Sociální podnikání 

8 000 000 Kč 

Program rozvoje venkova PRV 

alokovaná částka pro MAS Sedlčansko - 25 000 000 Kč 

 Program: Soběstačný region 

(povinnost vytvořit 3 pracovní místa) 

a) Rostlinná a živočišná výroba (investice do zemědělských podniků) – modernizace a 

diverzifikace 

b) Zpracovatelský průmysl (zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 

podpora krátkých dodavatelských řetězců) 

c) Podpora nezemědělských činností (dle CZ NACE) 

d) Podpora cestovního ruchu 

24 000 000 Kč 

 Program: Cesty  

a) Lesnická infrastruktura – úprava lesních cest 

b) Neproduktivní investice v lesích (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, 

výstavba herních a naučných prvků) 

c) Polní cesty po pozemkových úpravách – úprava polních cest 

 

1 000 000 Kč 

 

Operační program zaměstnanost OPZ  

alokovaná částka pro MAS Sedlčansko - 10 000 000 Kč 

Program: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 
5 000 000Kč  
 
Program: Podpora kvality sociální politiky regionu 
5 000 000Kč 
 

 


