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Úvod
USNÁŠENÍ SCHOPNOST

❑Zapisovatel Kateřina 
Hejduková

❑Ověřovatel Hana Pazderová

❑Ověřovatel Luděk Urbanec

❑Přítomno 6 starostů

❑Zasedání není 
úsnášeníschopné

PROGRAM

1) Úvod (usnášeníschopnost, volba zapisovatele a ověřovatelů)

2) Informace z auditu

3) Dotační možnosti 

4) Aktuální situace VRT

5) Informace z obcí pro TO Kutnohorsko a Kolínsko

6) Prezentace základní struktury nové Strategie CLLD 

k připomínkování.

7) Diskuze (TV Praha) (Kráčející rozhledna)



Informace z auditu



Dotační možnosti 2021

Středočeský kraj – Fond obnovy venkova

MMR –Program rozvoje venkova (listopad)

SFDI – chodníky (prosinec, leden 22) (nutné 
pravomocné stavební povolení)

MKCR – havarijní fond na rok 2022 (květen, 
červen 2021)

MAS PODLIPANSKO

❑IROP

13. Výzva 1.1 Doprava – bezpečnost

❑PRV
3.11 Občanská vybavenost na venkově

A) Mateřské a základní školy

B) Hasičské zbrojnice

C) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Alokace: cca 5 mil. Kč. Výše dotace: 80 % výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace

3.1 Zemědělci 



Příležitosti - OPŽP 2021+

❑Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků 
v krajině a intravilánu

❑Vegetační prvky a struktury, včetně opatření proti vodní a větrné 
erozi

❑Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové 
skladbě

❑Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, včetně komunitních 
zahrad

❑Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení 
v krajině

❑Realizace protipovodňových opatření

❑Zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. 
jejího dalšího využití, zelených střech a opatření na využití šedé 
vody a infiltrace povrchových vod do vod podzemních

❑Zpracování studií a plánů (sídelní zeleně, odtokových poměrů, 
vsakovacích map, územní studie krajiny, ÚSES)

❑Varovné, hlásné, předpov. a výstražné systémy, digitální povodňové 
plány;

❑Zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými 
prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku

❑Uvolňování území ohrožených povodněmi k tvorbě povodňových 
parků

❑Eliminace vodních děl a příčných staveb v korytech (povodňové 
překážky)

❑Obnova stability svahů, stabilizace a sanace

❑Aktualizace registru svahových nestabilit



Informace z obcí pro TO Kutnohorsko a 
Kolínsko

➢Máme schválenou dotaci 250 000 Kč na "šíření" image destinace (sociální sítě, propagace v tisku, marketing)

➢Jsme v procesu certifikace u MMR (CzechTourism) a uvidíme, zda v březnu ten proces proběhne a dostaneme 
certifikát.

➢Jednám s Youradio o podcastu "Výlety s KČT", kam bychom mohli zdarma přispívat (nějaké náklady pak jsou s 
propagací, ale do té zatím nejdu)

➢Středočeská centrála cestovního ruchu nám nabízí měsíčně 5x možnost propagovat oblast na jejich sociálních 
sítích.

➢CzechTourism také věnuje nějaké finance na šíření povědomí o naší destinaci v zahraničí, a proto jim měsíčně 
připravujeme seznam novinek z oblasti 

➢Na webu přidávám zatím do akcí sportovní události. Jsem v kontaktu s organizátory běhu, maratonů a 
půlmaratonů a snažím se sehnat termíny konání a podpořit alespoň sport v regionu.

Připravujeme novou edici hry Dobrodružné putování po Kutnohorsku a Kolínsku. Letos budeme hrát už od jara až 
do podzimu. Snad bude klid od coronáče.



Informace z VRR STČ Kraje
➢Od začátku roku již 3 zasedání. Připomínkováno a schváleno:

➢Pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů  - 4 mil. Kč pro obce do 3000 obyvatel na rok

➢ Program 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy 
venkova (Od 1.4.2021 do 30.6.2024), celkem 578 mil, 1000 Kč/obyvatele, do 199 obyvatel 200 000, 85%

Témata: a) dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků), b) technická infrastruktura 
(stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, 
čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní 
služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další), d) veřejná prostranství. Víceeúčelová
zařízení na údržbu zeleně, svoz odpadu, víceúčelová hasičská technika – investiční.

➢Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu 
participativních rozpočtů obcí a měst – 50tis. Kč na zavádění participativních rozpočtů, pouze 1x

➢Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního 
fondu tematické zadání Životní prostředí 50 mil Kč, min 5 mil Kč….35%  



Aktuální situace VRT
❑https://www.stavby.szdc.cz/stavba/VRT-01

- STOP VRT z.s.
- 8.2.2021 jednání na Kraji ved. oddělení Územního plánování
- 15. 2.2021 jednání na Kraji s náměstkem pro RR Jiřím 

Snížkem
- ZK schválilo na konci roku 2020 pořízení aktualizace Zásad 

územního rozvoje Středočeského kraje na návrh 

oprávněného investora zkráceným postupem dle §42a 

stavebního zákona, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vymezení veřejně prospěšné 

dopravní stavby „VRT Poříčany – hranice kraje ve směru 

Světlá nad Sázavou - Brno a spojky v úseku VRT -

Nymburk, včetně staveb souvisejících“



Vize:
Na Podlipansku stojí za to lidem pracovat, bydlet a žít 
v souladu s krajinou - kvalitně, dostupně a udržitelně.

Strategické cíle:

B. Kvalitně, příjemně a bezpečně bydlet
Zajistit moderní infrastrukturu a služby pro vysoký životní standard všech generací. Vytvořit region, který chytře 
využívá pokročilé technologie a aktuální trendy ke zlepšování života obyvatel a zároveň zachovává a podporuje 
komunitní  způsob života typický pro menší sídla.

P. Pracovat na Podlipansku
Rozvíjet MAS směrem k hospodářství, které je založeno na pokročilých technologiích a službách, produkci 
(včetně zemědělství a lesnictví) s vysokou přidanou hodnotou, kvalifikovaných lidech a především 
prosperujících malých a středních firmách, které produkují finální výrobky a úplné služby pro koncové 
spotřebitele, a to ve všech oblastech společenského života. Ve všech oblastech podnikání podporovat šetrné a 
udržitelné přístupy a technologie.

Ž. Žít v souladu s přírodou
Zvýšit kvalitu životního prostředí v regionu s cílem dosáhnout příznivého prostředí pro život lidí, zřetelného 
snížení dopadů na zdraví obyvatel regionu, na udržitelný ekonomický rozvoj. Za těmito účely zajistit dostupnost 
vody a její kvalitu, zvyšovat energetickou náročnost budov a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie a 
posílit péči o krajinu. Péči věnovat skutečnému fungování systému oběhového hospodářství v území.



B. Kvalitně, příjemně a bezpečně bydlet
B.1 DOPRAVA
B.1.1 Investice zvyšující bezpečnost v dopravě (vč. místních komunikací, chodníků a osvětlení)
B.1.2 Podpora výstavby cest, tras pro cyklisty a stezek pro pěší i cyklisty včetně lávek
B.1.3 Realizovat investice pro veřejnou hromadnou dopravu včetně rekonstrukce zastávek a nástupišť a využití moderních 
technologií, podpora budování P+R a B+R

B.2 VYBAVENOST OBCÍ
B.2.1 Podpora výstavby a rekonstrukcí kanalizací, ČOV, vodovodů,  vysokorychlostní přístup k internetu
B.2.2 Podpora výstavby a modernizace školských zařízení včetně modernizace vybavení, konektivity i digital. vnitřního prostředí
B.2.3 Podpora zajištění dostupné občanské vybavenosti v obcích (př. sociální služby, zdravotní péče, rozvoj komunitního života)
B.2.4 Zajištění dostatečné kapacity sociálního bydlení, investice do příprav ploch pro bydlení mimo zemědělskou půdu
B.2.5 Podpora jednotek SDH obcí kategorie II, III a V rekonstrukcí a nové výstavby požárních zbrojnic, pořízení požární techniky 
a vybudování a revitalizace zdrojů požární vody v obcích

B.3 SPOLKY
B.3.1 Podpora výstavby a modernizace sportovišť
B.3.2 Podpora modernizace objektů spolkové činnosti (klubovny, sokolovny, kult. domy, obecní domy, kina)
B.3.3 Podpora  a propagace činnosti NNO



B. Kvalitně, příjemně a bezpečně bydlet

B.4 SOUDRŽNÁ KOMUNITA
B.4.1 Podpora sociálních a návazných služeb reagujících na skutečné potřeby občanů (př. podpora preventivních 
služeb jako jsou nízkoprahová zařízení)
B.4.2 Podpora sociální práce v území včetně komunitně zaměřených projektů se zapojením občanů
B.4.3 Zkvalitnění vzdělávacího systému (výuka s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, ale i místně 
dostupné celoživotní vzdělávání)

B.5 PAMÁTKY
B.5.1 Opravy a rekonstrukce kostelů, kapliček a dalších památek
B.5.2 Využití technických památek a starých (vč. nevyužívaných) hospodářských budov (pivovary, stodoly, sýpky)
B.5.3 Podpora místních památníků a muzeí apod.
B.5.4 Podpora provozu systému destinačního managementu s využitím místních znalostí se zaměřením na CR 
obyvatel MAS
B.5.5 Podpora veřejné infrastruktury CR včetně doprovodné infrastruktury (parkoviště, sociální zařízení, značení 
tras)



P. Pracovat na Podlipansku
P.1 ZEMĚDĚLCI
P.1.1 Modernizace zemědělských podniků směrem k šetrnému a udržitelnému hospodářství s důrazem na krajinotvorný vliv zemědělství
P.1.2 Diverzifikace produkce a služeb v zemědělství a potravinářství
P.1.3 Agroturistika a podpora tradiční a regionální produkce, napojení místní produkce do regionální gastronomie v systému podpory cest. ruchu
P.1.4 Investice do lesní techniky pro šetrnější a udržitelné hospodaření v lesích

P.2 PODNIKÁNÍ
P.2.1 Podpora zakládání nových podniků, rozvoj stávajících MSP
P.2.2 Zavádění pokročilých technologií v MSP, především automatizace, robotizace, 3Dtisk a další prvky průmyslu 4-0 s využitím zjednodušených 
forem podpory např. inovačních voucherů
P.2.3 Zajištění dostatku prostoru pro podnikání a služby zejména podporou revitalizace brownfieldů

P.3 DIGITALIZACE
P.3.1 Digitalizace vnitřního prostředí v MSP, digitální řešení od umělé inteligence až po kybernetickou bezpečnost
P.3.2 Podpora pořizování výkonné výpočetní techniky a software, kapacitní připojení a vnitřní konektivita v MSP pro výkony nad 1GB/s

P.4 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI a regionu a pro všechny
P.4.1 Systematická podpora spolupráce zemědělců a lesníků se středními školami/ŠLP, úřady práce s cílem zvýšit kredit práce v zeměd. a lesnictví
P.4.2 Využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a podpora částečných úvazků a sdílených prac. míst s cílem snížit nutnost vyjížďky za prací
P.4.3 Podpora sociálního podnikání



Ž. Žít v souladu s přírodou
Ž.3 ODPADY – Snižovat zátěž životního prostředí odpady, a to jak opatřeními na straně producentů (vůbec 
nevytvářet odpady), tak na straně sběru a zpracováním odpadů vytvářet podmínky k tomu, aby co nejvíce 
odpadů bylo dále využíváno

Ž.3.1 Prevence vzniku odpadů (kompostéry, dílny pro znovupoužití výrobků, bezobalové prodeje, spravedlivé 
systémy platby za odpady) včetně informačních kampaní

Ž.3.2 Materiálové a energetické využití odpadů včetně pořízení technologií na zpracování druhotných surovin.

Ž.4 ENERGIE - Zvýšení využití OZE a snížení energetické náročnosti budov

Ž.4.1 Zvyšování využití OZE vč. solárních a vodních elektráren, kombinovaná výroba tepla, tepelná čerpadla ve 
veřejném a občanském sektoru bez záboru půdy

Ž.4.2 Zvyšování využití OZE vč. solárních a vodních elektráren, kombinovaná výroba tepla, tepelná čerpadla aj. 
technologie v podnikové sféře

Ž.4.3 Snižování energetické náročnosti veřejných budov, budov NNO i v podnikatelské sféře i v obytných 
domech (bytovky, paneláky).



Ž. Žít v souladu s přírodou
Ž.1 VODA - Zlepšení situace v oblasti hospodaření s vodou v území a ochrana kvality vody,  zvýšit retenční schopnost 
krajiny a snížit znečištění v povodí vodárenských a ostatních nádrží
Ž.1.1 Zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu pro území Podlipanska včetně doprovodné publicity směrem k 
vlastníkům půdy a obcím
Ž.1.2 Realizace Adaptační strategie na změnu klimatu pro území Podlipanska včetně krajinných úprav, opatření na 
zemědělské a lesní půdě na zadržování vody v krajině, včetně realizace pozemkových úprav, omezování eroze, zvyšování 
organické hmoty v půdě, vznik mokřadů atd.
Ž.1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou od zdrojů pitné vody přes využití dešťových vod po čištění odpadních vod 
a využití těchto vod.
Ž.1.4 Revitalizace vodních ploch jak v intravilánu, tak extravilánu.

Ž.2 KRAJINA - Optimálně využívat území, podporovat obnovu a zakládání nových krajinotvorných prvků

Ž.2.1 Podpora výsadby zeleně a koncepční péče o zeleň jak v intravilánu, tak extravilánu, podpora následné péče o zeleň
Ž.2.2 Zlepšit průchodnost krajiny, zachování a rozšiřování krajinných prvků na zemědělské i lesní půdě  při zachování 
podmínek volného pohybu zvěře vč. snížení negativních dopadů plánované VRT
Ž.2.3 Obnova jak přírody a krajiny, tak přírodně produkčních systémů zejména v lesích po kalamitách a katastrofách 
(kůrovec)

https://podlipansko.cz/obecne-dokumenty...................připomínkování do 23.2.2021 

https://podlipansko.cz/obecne-dokumenty...................připomínkování


Diskuze
- Nový zákon o odpadech 

- Spolupráce s PRAHA TV s.r.o. – možnost 
natočení 6 spotů z regionu (60 až 120 vteřn
stopáž) za pevně daných finančních podmínek.

KRÁČEJÍCÍ ROZHLEDNA



Diskuze
❑Podlipanský zpravodaj

•Získal 1. místo

•Nové jarní číslo 2021 vyjde v dubnu

•Distribuce s pomocí obcí a dobrovolníků, 
brigádníků, prosíme o spolupráci



Diskuze - Výjezdní zasedání
NÁVŠTĚVA SEVERU

JARO 2021 KÁCOV

❑TERMÍN …………. 2021

❑FINANCOVÁNÍ – VLASTNÍ PROSTŘEDKY

❑CESTA VLAKEM
BEČVÁRY 9:12 – KÁCOV 10:46
KÁCOV 15:25 – BEČVÁRY 16:45

DALŠÍ DVA SPOJE CCA PO 2 HODINÁCH



ADAPTAČNÍ STRATEGIE 
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU pro území 

MAS Podlipansko, o.p.s.



Adaptační strategie

Cíl a účel projektu

Cílem je adaptovat území Podlipanska na 
měnící se klimatické podmínky a zabránit 
zhoršení situace, které může v důsledku 
vést k degradaci a vylidnění území.

Problémem je současný způsob hospodaření v
krajině, struktura zemědělských pozemků,
druhové složení lesních porostů, způsob
odvodnění území.

V obcích a městech na území Podlipanska je
třeba změnit pohled na nakládání se
srážkovými vodami a namísto jejich
urychleného odvedení z krajiny, využít jejich
potenciál, zadržet je v místě vzniku a využít
pro vznik modrozelené infrastruktury
jednotlivých municipalit.

Výstupem bude:

▪ popis vývoje klimatu v regionu;

▪ definice výchozí situace v měřitelných 
hodnotách tak, aby mohla sloužit jako 
měřítko (indikátory) úspěšnosti 
implementace Adaptační strategie,

▪ dopady změny klimatu a rizika z toho 
plynoucí,

▪ vize, kterou si region Podlipanska
stanoví jako cíl do budoucnosti.



Příležitosti – Norské fondy
„Bergen“ Aktuálně

V dotační výzvě nazvané podle druhého 
největšího norského města Bergen je 
připraveno 104 milionů korun z 
Norských fondů na výstavbu zeleno-
modré infrastruktury a realizaci 
adaptačních opatření na změnu 
klimatu.

Sídla a např. drobná opatření, která 
nelze realizovat z OPŽP



Děkuji za pozornost.

Kateřina Hejduková

Projektová manažerka

MAS Podlipansko, o. p. s.
Sídlo: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky

Provozovna: Chvalovická 1076, Pečky
Czech Republic
IČ: 27408507

DIČ: CZ27408507
GSM: + 420 725 103 648

e-mail: kourimsko@podlipansko.cz
www.podlipansko.czejduková


