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Výroční zpráva je vydána za období 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015. 
MAS Region Kunětické hory má v současné době za sebou deset let činnosti. 

Charakter regionu 
• Rovinatá krajina v blízkosti dvou řek je jako stvořena pro vznik široké škály relaxačních 
činností. Běh, jízda na in-line bruslích a kolech, projížďky na koních, přírodní koupání, rybaření, golf.  
• Spolupráce se zakladateli Muzea perníku a Perníkového hejtmanství spočívá v ojedinělé 
prezentaci regionu, jako regionu perníku. Muzeum disponuje širokou nabídkou ucelených produktů 
zaměřenou na rodiny s dětmi, především Mařenky a Jeníčky. Zde má své sídlo i občanské sdružení 
MAS RKH. 
• Rozvoj regionu v oblasti cestovního ruchu, především rozšíření a zkvalitnění nabídky jeho 
produktů, jde ruku v ruce s restrukturalizací zemědělství, ochranou přírody, separací odpadů, 
ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí v souvislosti s novou výstavbou a návratem 
k tradičním životním hodnotám a jejich formám. 
 
 
MAS Region Kunětické hory (dále jen MAS RKH) rozvíjí svoji činnost a stále se vyvíjí. Jedná se 
o seskupení spolupracujících subjektů, kteří na bázi všeobecné výhodnosti spolu spolupracují 
v oblasti rozvoje venkova metodou LEADER/komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

 
Členové MAS RKH si stanovili priority rozvojových oblastí regionu: 
 

• zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 
• péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení, 
• posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, 
• péče a ochrana krajiny a životního prostředí, 
• zachování a obnova kulturního dědictví, 
• zlepšení kvality oblasti cestovního ruchu, 
• zlepšení kvality v oblasti vzdělávání, 
• zprostředkování a zajištění aktivit ve výše uvedených oblastech. 
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Základní údaje  
Přesný název MAS: MAS Region Kunětické hory, z.s. 

Právní forma: spolek 

IČO: 27009157 

Webové stránky: www.masrkh.oblast.cz 

Sídlo MAS a kancelář: Perníková chaloupka, Ráby 38, 533 52  Staré Hradiště 

Korespondenční adresa: Dříteč 116, 533 05  Dříteč 

Předseda: Jozef Petrenec (starosta@dritec.cz, 606 660 233) 

Pověřený člen 
představenstva: 

Luděk Šorm (ludek@sorm.cz, tel.: 602 413 134) 

Manažer: Mgr. Jiří Kuban (kuban.masrkh@email.cz, 605 329 028) 

Vedoucí centrály: Ing. Kristýna Holečková (holeckova.masrkh@email.cz, 774 293 556) 

Účetní: Dagmar Holmanová 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1213382369/0800 

 
Členství:        7  veřejný sektor (vč. 2 svazky, 1 obec)  
               14   podnikatelských subjektů 

 9  nestátní neziskové organizace  
 1 fyzické osoby 

 

Rozloha:       179,2 km2  
Počet obyvatel: 22 177 (k 1.1.2015) 

Hustota osídlení:    115,3 ob./km2 

Počet měst a obcí:  27 
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Orgány sdružení k 31.12.2015 

Předseda 

Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Jozef Petrenec  
 
Pověřený člen představenstva 
Kam na Pardubicku, s.r.o. –  zástupce Luděk Šorm 
 

Představenstvo-programový výbor 
Svazek obcí pod Kunětickou horou – zástupce Josef Petrenec  
ZŠ a MŠ Rokytno – zástupce Josef Kubizňák 
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Jan Zetek 
Sdružení občanů Apolenka – zástupce Jolana Štěpánková  
Kam na Pardubicku, s.r.o. – zástupce Luděk Šorm  
 

Výběrová komise 
Zdeněk Seidl (soukromý zemědělec) – zástupce Zdeněk Seidl – předseda výběrové komise 
Obec Opatovice nad Labem – zástupce Ing. Pavel Kohout 
OS Dříteč – zástupce Mgr. Zuzana Shánělová (do 11/ 2015 SDH Rokytno – zástupce Aleš Leder) 
 
Kontrolní výbor 
Agrospol Hostovice – zástupce Ing. Josef Mlateček 
KONEP – zástupce Bc. Jana Machová 
Diana Houdová (soukromý zemědělec) – zástupce Diana Houdová 
 
 

Pracovní tým k 31.12.2015 
 
 
Manažer 
Mgr. Jiří Kuban 
 
Vedoucí centrály 
Ing. Kristýna Holečková 
 
Externí odborný poradce 
Kateřina Korejtková   
 
Externí účetní 
Dagmar Holmanová  
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Hlavní činnost spolku 
Základním posláním sdružení je mimo jiné působit jako místní iniciační, řídící a kontrolní 

orgán, který v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje uskutečňovaného na základě Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) provádí metodické a konzultační činnosti dle 
platných podmínek. 

Účelem sdružení je sdružování a spolupráce představitelů obcí, svazků obcí, orgánů územní 
samosprávy, zemědělců, podnikatelů, škol, projekčních a odborných institucí, peněžních ústavů, 
spolků a dalších jednotlivých osob při prosazování společných zájmů a pro ochranu společných práv 
zejména s cílem obnovy a rozvoje venkova. 

 

Přehled hlavních aktivit v roce 2015 
- Realizace projektů spolupráce – spolupráce MAS RKH (koordinační MAS), MAS 

Železnohorský region, MAS Orlicko, MAS Chrudimsko, MAS Lanškrounsko) – realizace 
projektu, získání úvěru na předfinancování projektu, vytvoření metodiky na téma 
„Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektu, 
využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje“, seminář pro 
zástupce MAS, proplacení projektu, splacení úvěru 

- Studentská stáž v MAS – spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava 
- MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – projekt ve spolupráci se 

SMS, realizace projektu od září 2014 do listopadu 2015 (30.1.2015 workshop pro starosty, 
26.2.2015 kulatý stůl pro starosty, 10.9.2015 2. kulatý stůl pro starosty, 18.11.2015 2. 
workshop pro starosty, Strategie meziobecní spolupráce) 

- Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické 
hory pro programové období 2014-2020 

- Kalendář akcí 2015 - sběr dat, zveřejnění na webu MAS RKH, průběžná aktualizace 
- Kunětickohorský MASkáč – elektronický měsíčník, rozesílán e-mailem, zveřejněn na webu 

MAS RKH 
- Zdrojová databáze – souhrn praktických údajů z území a o organizaci MAS 
- Koordinace strategií a studií pro územní celky a jejich zpracovatelů – ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, Analýza ORP Pardubice, Marketingová studie cyklotras 
Pardubického kraje 

- 3. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 5.3.2015 
- Zapojení do soutěže pro studenty O nejlepšího zpracovatele PRO (4 obce) – pokračování 

spolupráce z MAS ŽR a Univerzitou Pardubice, 26.3. 2015 vyhodnocení soutěže 
- KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt - jednání o rozvoji značení do Pardubic, tvorba a 

distribuce materiálů 
- Seminář k SCLLD na MZe 3.3.2015 
- Účast na valné hromadě NS MAS ČR 11.3.2015 
- Standardizace MAS – dokončena právní subjektivita (o.s. na z.s.), vynucená změna Stanov 

ve smyslu přesunu statutárního orgánu z předsedy na představenstvo (předseda jedná 
samostatně za představenstvo) s platností od 26.2.2015, vynucená změna Stanov ve smyslu 
doplnění požadavků SZIF s platností od 27.6.2015, požadavky SZIF splněny, byl obdržen 
certifikát 

- Sousedské slavnosti 8.5.2015 – prezentace aktivit členských subjektů, prezentace MAS a 
SCLLD 

- Sezemická tlapka 20.6.2015 – distribuce informačních materiálů 
- Získání certifikátu Český systém kvality služeb 
- Hry bez hranic v Rokytně 29.8.2015 – distribuce informačních materiálů 
- Prezentace MAS na Zemi živitelce 31.8.2015 v Českých Budějovicích  
- Hravé odpoledne v Apolence 9.9.2015 - prezentace MAS a SCLLD, soutěž pro děti 
- Spolupráce s RŠOV Čepí – výjezdní seminář MAS Český sever, seminář k operačním 

programům EU 2014-2020 
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- Mapa regionu – příprava 
- Informační dvoulist pro obce a občany – informace o možnostech čerpání OP EU 2014-

2020 v rámci SCLLD 
- Seminář ARZ v Broumovsku 21.-22.10.2015 – výměna zkušeností 
- Konference VENKOV 12.-13.11.2015 – seminář 
- 4. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt 19.11.2015 
- Změna sídla a kanceláře – schváleno na valné hromadě 19.11.2015, změna bude realizována 

k 1.1.2016, nové sídlo a kancelář na adrese: Husovo náměstí 790, Sezemice 
- Místní akční plán (MAP) pro oblast školství – spolupráce s ORP Pardubice 
- Spolupráce s KS MAS Pardubického kraje – zajištění výměny informací 
- Spolupráce s CSpV - zajištění výměny informací 

 
  
Průběžná činnost představenstva, manažera, vedoucí centrály a subjektů zapojených v realizaci 
jednotlivých aktivit projektů, průběžná poradenská činnost. 
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Jednání orgánů: 
5.2.2015 Jednání Představenstva 
26.2.2015 Jednání Valné hromady 
28.5.2015 Jednání Představenstva 
16.6.2015 Jednání mimořádné Valné hromady 
24.7.2015 Jednání Představenstva 
8.10.2015 Jednání Představenstva 
19.11.2015 Jednání Představenstva 
19.11.2015 Jednání Valné hromady 
 

Hospodaření r. 2015 
Pro rok 2015 byl stanoven valnou hromadou členský příspěvek: 

- Mikroregion       5.000,00 Kč/subjekt 
- Veřejné a neziskové subjekty, občané       200,00 Kč/subjekt 
- Podnikatelské subjekty          min. 2.000,00 Kč/subjekt 
- Registrovaní dobrovolníci, nečlenové (bez možnosti hlasování)        0,00 Kč  

 

Příjmy celkem:      578.355,96 Kč 
Výdaje celkem:      554.476,90 Kč 
Výsledek hospodaření:         23.874,98 Kč  
Stav k 31.12.2015 na b.ú.:                              301.582,04 Kč 
Stav pokladny:                                                    2.190,00 Kč 
 

Inventarizace majetku k 31.12.2015 
000001  diaprojektor ACER XD1270D   23.500,00 
000002  proj. stativ. plátno Combflex      4.465,00 
000003  notebook ASUS F5R-AP040A   22.580,00 
000004  PC sestava ACER + monitor ASUS  21.050,00 
000005  tiskárna Konica Minolta   10.300,00 
000006  SW Office SB 2003        7.275,00 
000007  repro KPR - 210A        5.120,00  
000008  mikrofon MBD 810 ručka       5.710,00 
000009  brašna k nootebooku       1.465,00 
000010  Kensington prezentér        1.890,00 
000011  publikace Systém pravidel MAS  16.666,66  
000012  Studie funkčních schopností   16.666,66 
000014  Prodejní stánky    48.960,00 
000015  Tašky na stánek     4.235,00 
000016  tiskárna Canon Pixma MG 5650   2.190,00 
000017  brašna k nootebooku     1.099,00 
  80001  Reklamní panely        19.871,00  
    1501  Ntb Acer Aspire E15   16.389,00 
               229.432,32 Kč 
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Realizované aktivity většího rozsahu 
(v závorce uveden poskytovatel případné dotace) 

 
- 2006 zpracování Integrované strategie rozvoje regionu (Pardubický kraj) 
- 2006 certifikace spolupracovníků regionu Profesionálové MAS (OP RLZ) 
- 2007 realizace projektu Vytvoření efektivních funkčních schopností (OP MZRV) 
- 2007 zprovoznění webového informačního systému 
- 2007 zpracování podrobného zásobníku projektů  
- 2008 zpracování Strategického plánu LEADER (Pardubický kraj) 
- 2008 Nebojte se e-learningu (OP RLZ) 
- 2008 prezentační materiál Region Kunětické hory (Pardubický kraj) 
- 2009 1.ročník spolupořádání Sousedských slavností (Pardubický kraj) – následně každoroční aktivita 
- 2009 aktualizace Strategického plánu LEADER 
- 2009 člen Celostátní sítě pro venkov, spolupráce při zajištění propagace MAS PK 2010, 2011 
- 2012 realizace katalogu Programů pro školy s MAS Železnohorský region v rámci projektu 
Spolupráce (PRV 2007-2013, osa IV. LEADER) 
- 2012 aktualizace a tvorba nových informačních materiálů o aktivitách 
- 2013 člen Asociace regionálního značení ČR 
- 2013 realizace systému certifikace místní produkce (Pardubický kraj) 
- 2013 realizace Zkvalitnění stávajícího systému činnosti MAS Region Kunětické hory (PRV 2007-
2013, osa III) 
- 2014 příprava SCLLD (OP TP 2007-2013, Pardubický kraj) 
- 2014 1. certifikační komise KRAJ PERNŠTEJNŮ – následně 2x ročně 
- 2014 projekt ve spolupráci se SMS „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 
(OP LZZ) 
- 2014 projekt spolupráce „Realizace projektů spolupráce“ (PRV 2007-2013, osa IV. LEADER) 
- 2014 vydání 1. čísla elektronického měsíčníku Kunětickohorský MASkáč – následně vydání každý 
měsíc 
- 2014 transformace MAS na spolek a standardizace MAS 
- 2015 získání certifikátu Český systém kvality služeb 
- 2015 obdržení Osvědčení o standardizaci 
- 2015 schválení SCLLD valnou hromadou 
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Rozpracované a připravované aktivity  
(pro realizační období 2016) 

 

Příprava MAS pro nové období EU 2014-2020 – dopracování připomínek řídících orgánů do 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory pro programové období 
2014-2020 (SCLLD), podání žádosti v rámci výzvy Zlepšení řídicích a administrativních schopností 
MAS. 
Rozšíření systému certifikace místních produktů do Pardubic – zkvalitnění odbytu, prezentace 
Aktivity na šíření informovanosti o činnosti MAS a jeho členů v území i v sousedních regionech - 
propojení aktivit subjektů v území, zachování hlavní informační akce Sousedské slavnosti 8.5. a 
rozšíření na další akce (např. Hravé odpoledne v Apolence), zkvalitnění PR komunikace s médii, 
rozšíření aktivit s partnery (CSpV, ARZ, KÚ PK, TO Pardubicko, DSVČ…). 
Destinační management pro cestovní ruch v turistické oblasti Pardubicko - prohlubování 
spolupráce mezi MAS a TIC Pardubice v oblasti, realizace společných projektů a akcí. 
Rozšíření sítě konzultačních středisek virtuální univerzity 3. věku E-senior 
Aktivity v rámci celoživotního vzdělávání: přednášky, setkání, výstavy, workshopy (vlastní činnost 
či přímá podpora členů MAS). 
Realizace SCLLD. 
Spolupráce se sousedními MAS v Královehradeckém i Pardubickém kraji – rozvoj jednodenních 
volnočasových aktivit.  
 
Podpora přípravy a realizace akcí, které jsou realizovány prostřednictvím členských subjektů na území 
samostatně. Výsledky akcí jsou začleňovány do celkových aktivit MAS. 
 

Spolupracující subjekty MAS RKH 
•  Krajský úřad Pardubického kraje 
Významně finančně podporuje administrativní a poradenskou činnost a aktivity MAS mimo 
realizaci SPL, které jsou však její přirozenou nedílnou a komplexní součástí. 
Tím MAS v maximální míře prostředky SPL směřuje do projektů místních subjektů, jejichž realizace 
přináší přímé zlepšení kvality života na venkově. Zástupci subjektu se pravidelně účastní jednání a 
aktivit MAS.  
•  Regionální škola obnovy venkova v Čepí  
Pořádá vzdělávací zahraniční a místní semináře pro členy MAS a představitele veřejné správy 
v Pardubickém kraji. Zaměření vzdělávání koordinuje i s potřebami MAS. 
•  Univerzita Pardubice 
Spolupráce na bázi zpracování informací formou studentských ročníkových prací a projektů 
prostřednictvím Institutu rozvoje evropských regionů. 
•  Česká zemědělská univerzita Praha  
Spolupráce v rámci vzniku konzultačních středisek v regionu pro Virtuální univerzitu 3.věku 
•  Agrovenkov, o.p.s. - KIS pro rozvoj zemědělství a venkova 
Spolupráce na bázi poskytování informací a prezentace aktivit. 
•  Celostátní síť pro venkov, Pardubice 
Spolupráce na bázi poskytování a výměny informací, koordinace aktivit obou subjektů. Zapojení se 
MAS ŽR do propagace MAS Pardubického kraje.  
•  Destinační společnost Východní Čechy 
Spolupráce v rámci přípravy a realizace projektů DSVČ s potenciálním využitím výsledků pro RKH. 
Zveřejňování článků a informací o zajímavostech a aktivitách subjektů na území RKH. 
•  Institut rozvoje evropských regionů 
•  Sdružení místních samospráv  
Spolupráce při tvorbě metodik pro zefektivnění chodu úřadů a tvorby Strategie spolupráce obcí. 
•  Hradecko-pardubická aglomerace 
Spolupráce na bázi vyjednávání při tvorbě ITI, výměna výstupů a investičních záměrů, účast 
v horizontální skupině. 



10 
 

ZÁVĚR 
 

Vzhledem k faktu, že MAS Region Kunětické hory nebyla začleněna mezi určité MAS ČR 
čerpající prostředky na administraci a projekty z prostředků PRV 2007-2013, osa IV. LEADER, 
zabývá se prioritně neinvestičními aktivitami, které spočívají v obnovení pospolitosti obyvatel, 
místních subjektů ve venkovském prostoru a v podpoře jak společných, tak projektů jednotlivých 
členů v oblasti všeobecného rozvoje venkova.  

Jedná se především o zvyšování povědomí místních obyvatel o celkových zdrojích území 
(služby, produkty, podnikatelské a neziskové aktivity, atraktivity z oblasti cestovního ruchu…), o 
propojování vazeb mezi subjekty a aktivitami, o zvyšování návštěvnosti pořádaných akcí.  

Nedílnou součástí průběžného poradenského servisu pro členy MAS je zajištění komplexní 
informovanosti o dotačních zdrojích a odborná pomoc při jejich využívání. Tím je zajištěno využití 
maximální absorpční kapacity území, jeho zdrojů a potenciálu. 

Pro zkvalitňování svých činností, pro získávání a zajištění výměny informací a realizaci 
projektů spolupráce MAS, pro propagaci vlastních aktivit a aktivit místních subjektů nejen v oblasti 
cestovního ruchu využívá zdrojů svých partnerských MAS v ČR. Spolupráce s těmito skupinami již 
zdaleka není pouze formální, což dokazuje celá řada společných projektů/akcí. 

S novými členy se rozšiřuje spektrum aktivit zaměřené především na ucelenou propagaci 
regionu a propojování aktivit v oblasti podnikatelských a volnočasových aktivit. 

 V současné době se MAS aktivně připravuje na programové období 2014-2020, jehož počátek 
očekáváme v průběhu roku 2016. Centrála MAS RKH je vybavena kancelářským zařízením (tiskárna, 
plátno, reproduktory, projektor, notebook), dále 6 ks mobilních výstavních panelů a 5 ks mobilních 
stánků. Toto vybavení je k dispozici za daných podmínek členům na podporu zkvalitnění pořádaných 
akcí v regionu. Průběžně vybavuje knihovnu, jenž obsahuje informace o aktuálních dotačních titulech 
i turistické publikace z regionů partnerských MAS. Webové stránky obsahují veškeré aktuální 
informace o dění v MAS RKH a na území regionu, tím podporují zvýšení povědomí o akcích a jejich 
návštěvnost. 

 Spolek MAS RKH je otevřen všem dalším novým členům. 

 
Děkuji všem zainteresovaným složkám a členským subjektům za spolupráci. 

 
 
Jozef Petrenec, předseda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: K. Holečková 
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Příloha 
 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
 
V našem regionu „MAS Region Kunětické hory“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem 
„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení 
místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu 
(ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina 
(MAS) „MAS Region Kunětické hory“ byla partnerem. Projekt byl ukončen 31. 11. 2015. 
 
Cílem projektu bylo získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS a hledat 
nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční 
skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy.  
 
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na 
základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Region Kunětické hory, 
byla vybrána 3 nejdůležitější. Jde o:  

- Regionální školství, 
- Odpadové hospodářství 
- Dopravní obslužnost a dopravní dostupnost 

 
Během projektu vznikla:  

- Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího 
výkonu formou spolupráce 

- Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU 
- Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Region Kunětické hory 
- Strategie spolupráce obcí MAS Region Kunětické hory, z.s. 
- Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Region Kunětické hory 
- Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS  

 
 
Strategie spolupráce obcí MAS Region Kunětické hory, z.s. 
 
Základní strategický cíl: Zdokonalovat služby místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci v regionu i 
mimo něj  

 
Strategického cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto čtyř specifických cílů: 

Specifický cíl 1: Zefektivnit systém odpadového hospodářství 
Specifický cíl 2: Zlepšit bezpečnost a dopravní dostupnost v regionu 
Specifický cíl 3: Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu 
Specifický cíl 4: Zlepšovat činnost samosprávy a informovanost 
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Vyhodnocení činnosti v rámci Akčního plánu Strategie spolupráce obcí MAS RKH za rok 2015 (Přehled plnění ukazatelů) 
Oblast 2015 2016 2017-2018 

Aktivita Výstup Splněno ano/ne Aktivita Výstup Splněno 
ano/ne 

Aktivita Výstup Splněno 
ano/ne 

Odpady – SC 1 

Vytvoření databáze 
zemědělců a místních 
subjektů zabývajícími se 
OH 

Databáze 
ne – přesunuje se 

na rok 2016  

Vzdělávání a osvěta 
obyvatel v oblasti 
správného třídění 

Počet akcí ne    

Doprava – SC 2 
Podpora cyklodopravy – 
vyjednávání 
s Hradubickou aglomerací 

Počet 
předložených 
projektů (3) 

ano – činnost stále 
probíhá dle potřeby 

Podpora cyklodopravy 
– dle výzev 

Počet předložených 
výzev 

ne 
Nákup společného 
dopravního prostředku 

Počet 
prostředků 

ne 

Doprava – SC 2    
Optimalizovat 
možnosti regionální 
dopravní sítě 

Počet navržených 
optimalizací 

ne    

Školství – SC 3    
Síťování a spolupráce 
škol 

Databáze obsahující 
seznam škol a jejich 
aktivit 

ne 
Zajištění financování 
mimoškolních aktivit – 
podpora NNO 

Počet 
předložených 
výzev 

ne 

Školství – SC 3       
Využití škol jako 
komunitních center 

Počet 
komunitních 
center 

ne 

Administrativa 
– SC 4 

Koordinace společných 
aktivit 

Databáze (1) 

ano – databáze se 
doplňuje a 

aktualizuje dle 
vývoje 

Vyhledávání dotačních 
možností dle 
požadavků území 

Počet předložených 
výzev 

ne    

Administrativa 
– SC 4 

   
Zajištění výměny 
zkušeností – společné 
akce 

Počet uskutečněných 
akcí 

ne    

 
 
 


