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1. Popis území působnosti MAS a popis zahrnutí komunity do tvorby 
strategie 

V této kapitole je popsána základní charakteristika a popis území Místní akční skupiny Mikroregionu 

Telčsko. Území MAS Mikroregionu Telčsko se nachází v NUTS II Jihovýchod (viz Obrázek 2), v kraji Vysočina  

a tvoří ho 51 obcí (viz Obrázek 1). MAS Mikroregionu Telčsko má své sídlo ve městě Telč. 

Je součástí území okresu Jihlava a větší částí leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč. Do 

tohoto správního obvodu spadá 45 obcí z území MAS Mikroregionu Telčsko, zbývajících 6 obcí spadá do správ-

ního obvodu ORP Jihlava. Jedná se o obce Hodice, Růžená, Třeštice, Panenská Rozsíčka, Pavlov a Kaliště. 

Území MAS Mikroregionu Telčsko je ohraničené na jihu a západě hranicí Jihočeského kraje, na severo-

západně je uzavřené hranicí okresu Pelhřimov a východně sousedí s okresem Třebíč. 

Rozkládá na ploše 343 km2 a na jeho území žije 14 988 obyvatel (zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019). V území se 

nachází pouze jedno město – Telč (s počtem obyvatel do 6000) a 3 městyse – Mrákotín, Stará Říše a Nová Říše 

(všechny s počtem obyvatel do 1000). 

Základní statistická data k všem obcím v území a všem jejich místním částem jsou uvedena v Tab. č. 1 této 

strategie. 

 

1.1 Vymezení území působnosti MAS pro realizaci SCLLD v období 2021–
2027  

 

Území MAS Mikroregionu Telčsko tvoří tyto obce: Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní Vilímeč, Doupě, 

Dyjice, Hodice, Horní Myslová, Hostětice, Jindřichovice, Knínice, Kostelní Myslová, Kaliště, Klatovec, Krahulčí, 

Krasonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Nová Říše, Olšany, Olší, Ořechov, Pa-

nenská Rozsíčka, Panské Dubenky, Pavlov, Radkov, Rozseč, Růžená, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sedlejov, Stará 

Říše, Strachoňovice, Svojkovice, Telč, Třeštice, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vápovice, Volevčice, Vystrčenovice, 

Zadní Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec. 

 
Tabulka č. 1: Seznam obcí, ve kterých bude realizována strategie MAS Mikroregionu Telčsko 

 

Kód obce Název obce NUTS 4/LAU 1 

(okres) 

ORP Počet obyvatel 

(k 31. 12. 2019) 

Rozloha 

obce (km2) 

587443 Krasonice Jihlava Telč 197 11,810322 

587061 Dolní Vilímeč Jihlava Telč 103 5,464167 

587923 Stará Říše Jihlava Telč 621 17,754797 

587435 Krahulčí Jihlava Telč 610 3,639776 
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Kód obce Název obce NUTS 4/LAU 1 

(okres) 

ORP Počet obyvatel 

(k 31. 12. 2019) 

Rozloha 

obce (km2) 

588091 Vanůvek Jihlava Telč 38 2,559863 

588270 Žatec Jihlava Telč 112 3,144347 

587231 Zadní Vydří Jihlava Telč 48 3,843053 

587656 Panenská Rozsíčka Jihlava Jihlava 179 4,413109 

587541 Mrákotín Jihlava Telč 887 18,274466 

588245 Zdeňkov Jihlava Telč 54 4,003955 

588083 Vanov Jihlava Telč 89 4,267532 

588024 Telč Jihlava Telč 5273 24,873069 

588067 Urbanov Jihlava Telč 138 3,372519 

587371 Klatovec Jihlava Telč 74 6,582424 

587672 Panské Dubenky Jihlava Telč 120 3,414769 

587877 Sedlatice Jihlava Telč 62 3,407469 

587206 Horní Myslová Jihlava Telč 95 3,642191 

587451 Lhotka Jihlava Telč 93 2,2456 

587419 Kostelní Myslová Jihlava Telč 67 5,118966 

587184 Borovná Jihlava Telč 83 5,196774 

588164 Volevčice Jihlava Telč 72 3,318367 
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Kód obce Název obce NUTS 4/LAU 1 

(okres) 

ORP Počet obyvatel 

(k 31. 12. 2019) 

Rozloha 

obce (km2) 

587494 Markvartice Jihlava Telč 200 6,412789 

587141 Hodice Jihlava Jihlava 752 12,544203 

587389 Knínice Jihlava Telč 193 10,661745 

587079 Doupě Jihlava Telč 95 5,120874 

587109 Dyjice Jihlava Telč 134 14,927859 

587834 Řásná Jihlava Telč 236 13,521019 

587851 Řídelov Jihlava Telč 83 6,525003 

587567 Mysliboř Jihlava Telč 204 7,391653 

588199 Vystrčenovice Jihlava Telč 121 3,260251 

588105 Vápovice Jihlava Telč 37 1,989868 

588041 Třeštice Jihlava Jihlava 157 7,019391 

587991 Svojkovice Jihlava Telč 50 3,058174 

587940 Strachoňovice Jihlava Telč 87 4,339135 

588261 Zvolenovice Jihlava Telč 88 4,065342 

587214 Olší Jihlava Telč 73 3,614105 

587338 Kaliště Jihlava Jihlava 157 8,791501 

587001 Černíč Jihlava Telč 120 7,63254 

587613 Olšany Jihlava Telč 75 7,306815 

587630 Ořechov Jihlava Telč 67 2,895748 

587761 Radkov Jihlava Telč 249 6,281571 
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Kód obce Název obce NUTS 4/LAU 1 

(okres) 

ORP Počet obyvatel 

(k 31. 12. 2019) 

Rozloha 

obce (km2) 

587818 Růžená Jihlava Jihlava 349 5,509539 

587559 Mysletice Jihlava Telč 124 2,920429 

587192 Hostětice Jihlava Telč 133 4,494192 

587303 Jindřichovice Jihlava Telč 99 3,76765 

586901 Bohuslavice Jihlava Telč 139 3,748277 

587583 Nevcehle Jihlava Telč 231 7,834785 

587591 Nová Říše Jihlava Telč 826 7,846438 

587681 Pavlov Jihlava Jihlava 419 13,331772 

587800 Rozseč Jihlava Telč 176 8,304466 

587885 Sedlejov Jihlava Telč 299 7,487499 

CELKEM     14988 

  

342,952168 

 
Zdroj: Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, ISKP14+ 

1.1.1 Stručná socioekonomická charakteristika území působnosti MAS 

Obce na jejichž území MAS Mikroregionu Telčsko působí jsou rovněž součástí území Mikroregionu Telč-
sko. V tomto území se nachází pouze jedno město – Telč a čtyři další větší obce – Hodice, Mrákotín, Nová Říše a 
Stará Říše, jejichž obyvatelstvo tvoří více než 55 % obyvatel území MAS Mikroregionu Telčsko. Ostatní obce v 
území jsou malá sídla s průměrným počtem obyvatel 144 osob. 

Počtem obyvatel Kraje Vysočina se území MAS Mikroregionu Telčsko podílí asi 3 % a územím asi 4 %. 
Jedná se tedy o poměrně malé, ne příliš hustě osídlené území (43 obyvatel na 1 km2). 

Necelou třetinu území pokrývají lesní porosty a tři pětiny tvoří zemědělská půda. Povrch území je zvl-
něný až kopcovitý. V severozápadní části území se rozkládají Jihlavské vrchy, kde se nachází i nejvyšší bod Česko-
moravské vrchoviny, kterým je Javořice (837 m). Tato oblast je významnou přírodní, ale i turistickou lokalitou. 
Nachází se zde několik chráněných území (Míchova skála, rybník Velkopařezitý a rybník Zhejral). Tyto lokality, 
jakož i hrad Roštejn a zřícenina hradu Štramberk, jsou vyhledávanými turistickými cíli. 

Nejníže položené místo je na jihu území, kde řeka Moravská Dyje protíná hranice území MAS Mikrore-
gionu Telčsko. Tato řeka je i nejvýznamnějším vodním tokem celého regionu. 

Kulturní památky, a tedy i nejvýznamnější turistické atraktivity se nacházejí především v městě Telč. 
Zdejší městská památková rezervace s převážně renesanční architekturou je tvořena protáhlým náměstím se 
zámeckým komplexem a kostelem. V roce 1992 byla Telč zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO a je 
tudíž vyhledávána tuzemskými a zahraničními turisty.  
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Charakter hospodářství v území MAS Mikroregionu Telčsko odpovídá jeho poloze. Není zde příliš za-
stoupen průmysl, provozovnu zde má pouze několik větších firem, mezi které patří Krahulík-Masozávod Krahulčí 
a. s. a několik firem zabývající se těžbou a zpracování kamene. Jinak toto odvětví prezentují spíše menší soukromé 
firmy. Malá přítomnost průmyslu tedy vysvětluje i nedostatečnou nabídku pracovních míst pro obyvatele území 
MAS Mikroregionu Telčsko. Většina z nich dojíždí za prací do jiných částí Kraje Vysočina, zejména do krajského 
města Jihlavy. 

V území převládá zemědělství a služby. Zemědělství zde prezentují nejen velká zemědělská družstva, ale 
i značné množství soukromých zemědělců podnikající v živočišné i rostlinné výrobě. Služby jsou soustředěny pře-
vážně v soukromém sektoru. Jedná se o firmy a živnostníky působící ve stavebnictví, pohostinství a ubytování a 
v oblasti řemesel.  

V rámci území MAS Mikroregionu Telčsko je zajišťováno vzdělání v 10 mateřských, 10 základních ško-
lách (7 malotřídních školách) a gymnáziu v Telči.   

V obcích území MAS Mikroregionu Telčsko působí činné spolky a sbory dobrovolných hasičů. Zejména sbory 
dobrovolných hasičů zajišťují, hlavně v malých obcích, většinu kulturního a společenského dění.  

Snahou MAS Mikroregionu Telčsko je podporovat své členy i ostatní okolní organizace v regionu v jed-
notlivých aktivitách a projektech tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého území maximálním využitím 
potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzá-
jemné spolupráce. Jedná se o spolupráci jednotlivých aktérů nejen z území MAS Mikroregionu Telčsko, ale i 
spolupráci v rámci sousedních mikroregionů Třešťsko, Dačicko a Jemnicko.  

 

1.2 Mapové zobrazení území působnosti MAS  

 

Obrázek č. 1: Území působnosti MAS Mikroregionu Telčsko s vyznačením hranic obcí 

 
Zdroj: http://www.lags.cz/mapa2021.php 
 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
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Obrázek č. 2: Území působnosti MAS Mikroregionu Telčsko v kontextu regionů NUTS 2 a NUTS 3 

 

Zdroj: Data ČSÚ - https://www.czso.cz/csu/czso/kraje-nuts-3-a-okresy-lau-1-ceske-republiky 

 

1.3 Popis zahrnutí komunity do tvorby strategie  

1.3.1 Popis historie a zkušeností MAS  

Vznik partnerství v území MAS Mikroregionu Telčsko by se dalo shrnout do několika mezníků. Od samotných 
počátků, tedy co předcházelo vzniku MAS Mikroregionu Telčsko, až po samotné současné fungování samotné 
MAS: 

V roce 2004 vznikla Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko – Impulsem pro založení MAS byla veřejná dis-
kuse, probíhající okolo nového využití školního statku (nyní používán název Panský dvůr). Dne 29. 11. 2004 pak 
proběhla zakládající schůze Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko. 

V roce 2006 došlo k významnému rozšíření počtu členů MAS Telčsko – Počátkem roku 2006 uskutečnila MAS 
Telčsko rozsáhlou informační kampaň zaměřenou na zvýšení informovanosti o MAS a programu Leader+. Vyvr-
cholením informační kampaně byl seminář určený široké veřejnosti, jehož cílem bylo představit základní principy 
programu Leader, připravovanou Strategii MAS a vývoj v programovacím období EU 2007–2013. Členská zá-
kladna se rozšířila až na 38 členů, z organizačních důvodů však byly rozhodnutím členské schůze ve stanovách 
upřesněny podmínky zastupování právnických osob, počet členů se následně snížil.  

V roce 2008 byla MAS Mikroregionu Telčsko vybrána mezi podpořené MAS v rámci PRV. Od této doby má MAS 
alokované finanční prostředky, které rozděluje na projekty v rámci svého území. 

Pro následující roky 2010 a 2012 připravila MAS Mikroregionu Telčsko projekt Spolupráce jako koordinační MAS. 
Je koordinátorem projektu „Regionem Renesance nejen po stopách historie“, který zahrnuje vybudování 
a propagaci devíti venkovských expozic v několika obcích. Další projekt spolupráce na území Regionu Renesance 

https://www.czso.cz/csu/czso/kraje-nuts-3-a-okresy-lau-1-ceske-republiky
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v tomto roce se nazývá „Za sochami Regionem Renesance“. V rámci projektu bylo vytvořeno 25 soch, které jsou 
umístěny v obcích. Na území MAS Telčsko jich je umístěno 14.  

V roce 2014 probíhala příprava na další programové období. Dle změn nového občanského zákoníku, který vešel 
v platnost na začátku roku 2014 a dle nové standardizace MAS, se mění stanovy MAS Mikroregionu Telčsko. 
Pokračuje spolupráce s MAS v rámci Regionu Renesance a vzniká další projekt s názvem „Regionem Renesance 
zdravě“. Tento projekt je zaměřený na zdravý životní styl a spolupracují na něm obce, které jsou součástí RR. 
 
V roce 2015 skončil a byl završen LEADER 2008–2014. Všechny projekty byly ukončeny a proplaceny. V tomto 
období se dále připravovala Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V listopadu 2015 byla MAS Telčsko 
standardizovaná a získala Ocenění standardizace. MAS Telčsko má v této době 30 členů.  

Dne 19. 1. 2016 Výkonná rada MAS Telčsko schválila SCLLD 2014-2020 a doporučila ji ke schválení na Členské 
schůzi, která tuto vypracovanou strategii schválila dne 16. 2. 2016. Členská základna stále v počtu 30 členů.  
23. 8. 2017 byla strategie konečně po dvou letech tvrdé práce schválená řídícím orgánem IROP.  
V tomto roce se tedy začalo s vyhlašováním prvních výzev. Byla také podána žádost v rámci projektu ”Provozní a 
animační činnosti MAS Telčsko”. Žádost byla schválena a MAS Mikroregionu Telčsko se mohla pustit do další 
činnosti. MAS Mikroregionu Telčsko má stále v rámci svého území 51 obcí a 30 členů.  

V roce 2018 se aktivně vyhlašovaly výzvy v operačních programech: PRV, OPZ a IROP. Naplno se tedy konečně 
rozjelo programové období 2014–2020. V tomto roce MAS Telčsko přijímala žádosti, administrovala, kontrolo-
vala a monitorovala. Dále se naplno rozjela animace pro školy - tzv. šablony. V tomto roce také vystoupili z MAS 
dva členové. Členská základna má tedy v roce 2018 28 členů. 

V roce 2019 je území MAS stále stejně pokryto a zahrnuje 51 obcí, jejichž katastrální území se rozkládá na 34 
297,8 ha. Součástí území MAS Mikroregionu Telčsko je jedno větší město – Telč s 5 300 obyvateli a dále tři 
městyse – Mrákotín (843 obyvatel), Nová Říše (834 obyvatel) a Stará Říše (630 obyvatel) - další větší obcí jsou 
Hodice (743 obyvatel). Další obce mají průměr obyvatel kolem 100. V tomto roce se připravovala Mid-term 
evaluace - tzn. sebehodnotící dokument, ve kterém se zhodnotila dosavadní práce MAS Mikroregionu Telčsko.  

V období 2020–2021 bylo ukončeno vyhlašování výzev a vyčerpána veškerá alokace, která byla MAS Mikroregi-
onu Telčsko přidělena. Připravovaly se také podklady pro ověření standardů MAS Telčsko. Standardizace nám 
tedy byla znovu schválená 5. 3. 2021. V této době právě MAS Telčsko pokrývá území stále 51 obcí s 14 988 
obyvateli. Počet členů MAS je stále 28.  

 

1.3.2 Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby SCLLD 

Do přípravy této strategie bylo zapojeno několik specifických cílových skupin, ale také stovky občanů 

obcí na území MAS a desítky jejich starostů. V prvé řadě jsme tedy čerpali informace z dotazníkového šetření. 

Dotazníky jsme rozdělili na několik skupin: pro občany, obce, podnikatele a neziskové organizace. Většina dotaz-

níků byla distribuována daným respondentům elektronicky a byla také umístěna na naše webové stránky: 

www.mastelsko.cz  

Dotazník pro cílovou skupinu občanů jsme také distribuovali formou tištěných listů vložených do míst-

ního zpravodaje Telčských listů a zpět se nám vracely vhozením do příslušeného boxu umístěného před infor-

mačním centrem v Telči.  

Bohužel nám doba (covidová) neumožnila se aktivně a osobně stýkat s místními aktéry v regionu, a tak 

jsme museli volit buď e-mailovou korespondenci anebo se spolehnout i na telefonické či online setkávání.  

V neposlední řadě nám hodně pro tvorbu této strategie přispěla i Mid-term-evaluace, ze které jsme dost čerpali 

a její výstupy jsou přínosné i pro tuto dokumentaci. Důležitým bodem bylo také sestavení FOCUS Group  

z aktivních aktérů v našem regionu. V dané FOCUS Group skupině byli zastoupeni podnikatelé, pracovníci 

v neziskovém sektoru, starostové, ale i aktivní fyzické osoby, které také svým způsobem mají vliv na rozvoj regi-

onu.  

http://www.mastelsko.cz/
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Tabulka 2 Zapojení komunity do tvorby strategie SCLLD  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

Individuální rozhovory se starosty obcí v území působ-
nosti MAS – bohužel tato setkání se konala buď indivi-
duálně v naší kanceláři, a to při dodržování přísných 
hygienických opatření 

v průběhu roku 2020 

Jednání fokusní skupiny / skupinový rozhovor / jed-
nání u kulatého stolu  

30. 5. 2019 

22. 7. 2021 

Dotazníkové šetření – google dotazník, tištěný dotaz-
ník, umístěný na www.mastelcsko.cz 

1. 3. 2021 - 30. 3. 2021 

Veřejné projednání návrhu strategie na Členské schůzi 17. 8. 2021 

 

1.3.3 Odkaz na úložiště záznamů  

Smyslem této kapitoly je doložení zapojení komunity a relevantních aktérů v území působnosti MAS Telčsko do 
přípravy a tvorby Strategie CLLD pro období 2021+. Dotazníky a Výsledky anketního šetření jsou dostupné na 
webových stránkách MAS Telčsko: 

https://mastelcsko.cz/sclld-2021-2027/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mastelcsko.cz/sclld-2021-2027/
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2. Analytická část  

2.1 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti 
MAS  

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS Telčsko vychází ze zkušeností zís-
kaných v rámci minulého programového období a realizace SCLLD pro období 2014–2020. V tomto období došlo 
k naplňování potřeb území a zjištění dalších nedostatků a potřeb pro další programová období. Tabulka uvádí, 
jaké potřeby jsou důležité v rámci území MAS Telčsko.  

Tabulka 3 Analýza rozvojových potřeb  

Rozvojová potřeba Popis potřeby pro rozvoj území 

1.    Oblast Doprava 

 A.    Bezpečnost do-
pravy 

Bezpečná doprava na území MAS Telčsko 

Velký vliv na bezpečnost dopravy má zejména kvalita komunikací, ale i dalších 
prvků v dopravě. Přetrvávajícím problémem našeho území jsou nízké kvality 
zejména místních komunikací, které jsou ve správě obcí. Toto je zčásti způso-
beno vysokou frekvencí pohybu těžké techniky za uplynulé 3 roky, z důvodů 
kůrovcové kalamity, rovněž i nárůstem dopravy na těchto komunikacích způ-
sobeným četnými objížďkami při opravách krajských silnic. 

V rámci podpory MAS Telčsko se budeme zaměřovat v prvé řadě na rekon-
strukce místních komunikací, budování a rekonstrukci chodníků, instalaci 
bezpečnostních prvků v dopravě (přechody pro chodce, semafory, zpomalo-
vací pásy apod.), úsporných prvků veřejného osvětlení a podporu ekologic-
kých forem dopravy pro dojížďku do zaměstnání, škol, za službami. S tím sou-
visí i zavádění bezbariérových prvků do dopravy, modernizace zastávek a ná-
draží, budování parkovacích míst pro auta i kola poblíž zastávek, přestupních 
stanic a nádraží. Se vzrůstajícím tempem zavádění ekologických forem do-
pravy, je v našem území třeba podporovat stavbu dobíjecích stanic pro kola i 
elektromobily. Ty se v našem regionu vyskytují ve velmi malém počtu. 

Cílovými skupinami jsou obce, občané využívající veřejnou a nemotorovou do-
pravu, účastníci silničního provozu, dopravci. 

 

B.      Infrastruktura pro 
cyklistickou dopravu 

Kvalitní síť cyklostezek v území MAS Telčsko 

Cyklodoprava v území MAS Telčsko představuje zejména dopravu osob do za-
městnání, škol a za službami, ale hraje zde roli i významného turistického od-
větví v regionu. Podpora ze strany MAS tedy bude zaměřena na výstavbu cyk-
lostezek nebo jejich rekonstrukci či modernizaci, propojování obcí cyklostez-
kami, výstavbu dobíjecích stanic pro elektro kola, či doprovodnou infrastruk-
turu (parkovací místa pro kola, půjčovny kol, odpočinková místa apod.). To vše 
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může pomoci k rozvoji a podpoře multimodální a ekologické dopravy na území 
MAS Telčsko. 

 Cílovými skupinami jsou občané využívající veřejnou a nemotorovou dopravu, 
účastníci silničního provozu, dopravci. 

Příklady možných projektů: opravy místních komunikací v obcích Vápovice, Třeštice a Pavlov, cyklos-
tezka Telč-Volevčice, Telč-Krahulčí-Mrákotín, stezka pro cyklisty a pěší z obce Třeštice k autobus. za-
stávce, chodníky v obcích Hostětice, Zvolenovice a Mrákotín. 

2.    Oblast Občanská vybavenost 

A.     Budování nových, 
obnova a údržba stá-
vajících veřejných pro-
stranství 

Veřejná prostranství v území MAS Telčsko 

V našem venkovském prostředí tvoří veřejná prostranství zejména návsi, ná-
městí, tržiště, parky, aleje a další zelené plochy, herní zóny, prostranství u ve-
řejných budov, hřbitovy apod. Tyto plochy jsou důležité nejen pro utváření 
celkového vzhledu obcí, ale také jako prostor pro setkávání lidí, posilování vzá-
jemných vztahů v komunitě i pro utváření vazeb k příslušnému místu. 

Zejména malé obce v našem území potřebují řešit obnovu svých návsí, či bý-
valých sportovišť, revitalizaci odstavných ploch apod. Často obcím chybí i ko-
munální technika na provádění údržby těchto ploch. Podpora ze strany MAS 
bude zaměřena na obnovu či modernizaci stávajících prostranství, mobiliářů, 
herních prvků, zeleně nebo vodních prvků. Jakož i pořízení chybějící, či obnova 
zastaralé komunální techniky, která je potřebná pro zajištění údržby veřejných 
ploch. 

Cílovými skupinami jsou obce, jejich obyvatelé a návštěvníci. 

B.       Potřeba podpory 
volnočasových aktivit 

Aktivní trávení volného času 

Možnost aktivního trávení volného času je vnímána jako jedna z výhod života 
v našem regionu. Hlavními nositeli těchto činnosti v obcích našeho území jsou 
různé spolky nebo přímo obce, které jsou iniciátory společenských, kulturních 
i sportovních akcí. Problémem v našem území je mnohdy zastaralé zázemí pro 
aktivní trávení volného času a u spolků rovněž nedostatečné materiálně-tech-
nické zabezpečení pro jejich činnost. 

MAS bude tedy svou podporu zaměřovat na pro spolky, obce a další aktéry 
v území. Finanční podpora bude tedy směřována na budování nebo obnovy 
prostor a zázemí pro konání akcí pro veřejnost (kulturní domy, obecní domy, 
multifunkční centra, komunitní centra, klubovny, hřiště a sportoviště), jakož i 
na zajištění materiálového vybavení pro kulturní, společenské a sportovní 
akce.  
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 Přínosem podpory MAS pro území je materiální podpora spolků a obcí a tím 
možnost rozšíření nabídky volnočasových aktivit, které přispívají ke zlepšení 
mezilidských vztahů v obcích a městech, začlenění obyvatelstva do společnosti 
i veřejného dění. Možnost aktivního trávení volného času má i preventivní vý-
znam v oblasti kriminality mládeže a přispívá i k zatraktivnění území pro život 
ve venkovském prostoru.  

Cílovými skupinami jsou obce, NNO, děti a mládež, obyvatelé obcí, senioři, tu-
risté 

C.       Investice do ve-
řejných budov 

Veřejné budovy 

Investice do veřejných budov v obcích našeho území patří k nejnákladnější po-
ložkám v obecních rozpočtech.  

Finanční podpora ze strany MAS by měla přispět k možnosti rekonstrukce  
a modernizace veřejných budov, snižování energetické náročnosti budov,  
k rozšíření služeb v obcích a širšímu využívání budov jako jsou školy, školky, 
knihovny, obecní úřady, obecní domy, volnočasová centra, klubovny a zázemí 
zájmových spolků v obcích. Při investicích do budov je třeba zohlednit potřeby 
všech, kdo bude budovy využívat, např. zajistit bezbariérovost. 

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí, NNO 

Příklady možných projektů: obnova/rekonstrukce prostor pro spolek Podjavořičan, rekonstrukce pod-
lahy v Orlovně Telč, dobudování croquetových kurtů v Telči, revitalizace městského sadu v Telči, obnova 
střechy KD v Sedlejově, rekonstrukce sálu v KD v Třeštici, vybudování multifunkčního hřiště v obci Kní-
nice a Hostětice, rozšíření singletrailových tratí v Lipkách v Telči aj. 

3.       Oblast Cestovní ruch a kulturní památky 

A.    Podpora zachování 
kulturního dědictví 

Kulturní dědictví regionu 

Hmotné památky jsou historické dědictví našeho regionu a zároveň jsou důle-
žitou atraktivitou pro jeho návštěvníky. Většina z těchto objektů má potenciál 
pro multifunkční využívání – např. kulturní a náboženské akce, konferenční 
prostory, výstavy atd. Potřeba z území je tedy podporu zaměřit na všechny 
kategorie památek (UNESCO, národní kulturní památky, kulturní památky i 
malé venkovské památky a drobné sakrální památky v krajině apod.) 
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 Požadavkem z regionu je podpora revitalizace památek, památkových zón, 
muzeí, expozic, depozitářů, technického zázemí, edukačních center, vybavení 
pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů) ja-
kož i parků u památek a parkovišť u památek. Podpora knihoven v našem 
území by se měla zaměřit na investice do rekonstrukcí a vybavení obecních 
knihoven. Tato podpora přispívá k zachování fungování knihoven na malých 
obcích a k rozvoji jejich dalších činností. 

 Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, návštěvníci, místní podnikatelé, 
veřejná správa, místní NNO apod. 

B.   Podpora cestov-
ního ruchu 

Cestovní ruch  

V území MAS Telčsko je cestovní ruch významným faktorem a ekonomickým 
ukazatelem tohoto regionu. Zejména díky městu Telč (zařazeno na seznamu 
Světového kulturního dědictví UNESCO) je region vyhledávaným turistickým 
cílem, a proto potřeba dodržovat vysoký standard v oblasti infrastruktury ces-
tovního ruchu, je nutností. 

Efektivní propagace regionu je podmínkou dlouhodobého úspěchu regionu v 
konkurenci jiných destinací. S tímto souvisí potřeba vytvářet turistické balíčky 
(prezentace, virální videa, foto prezentace, apod.), průvodce a jejich správné 
nasměrování k zákazníkovi (Facebook, Instagram, web, média-noviny, rádio, 
televize, tištěná propagace, e-mail). V rámci propagace hrají důležitou roli i 
informační centra, jako místo získání informací přímo v místě, rezervace uby-
tování, vstupů na památky apod.  

Ze strany MAS se jeví jako vhodná podpora vzniku, rozvoji či vlastnímu zapo-
jení se do destinační společnosti.  Umožnění propojení jednotlivých aktérů v 
dané oblasti regionu, spolupráce s jinými MAS v kraji Vysočina, zkušenosti s 
tvorbou projektů, příklady dobré praxe, to vše může přinést do oblasti cestov-
ního ruchu v našem území nové bonusy.  

V území schází také například systematická podpora společných akcí, gastro-
nomických festivalů, pořádání seminářů a např. i absence společných systémů 
na propagaci celého regionu a společných rezervačních systémů apod. 

Cílovými skupinami jsou turisté, návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v 
cestovním ruchu, státní správa a místní samosprávy, NNO organizace, MAS, 
destinační společnosti apod. 
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C.  Investice do služeb 
a infrastruktury v ces-
tovním ruchu 

 

Turistická infrastruktura 

Kvalitní nabídka ubytovacích a stravovacích služeb je podmínkou zajištění eko-
nomické prosperity regionu, který cestovní ruch může v našem území vytvá-
řet. Je tedy důležité podporovat podnikatele z tohoto odvětví, aby nabízeli 
stále kvalitní a moderní služby turistům, kteří náš region navštíví. Investice do 
rozšíření či rekonstrukce hotelů, penzionů, restaurací, konferenčních prostor, 
wellness apod. 

Dalším předpokladem delšího setrvání návštěvníků v regionu je i kvalitní turis-
tická infrastruktura v krajině (cyklostezky, hipostezky, značení, turistické zna-
čení, navigační systémy měst a obcí, budování nových nebo rekonstrukce stá-
vajících infocenter.  

Cílovými skupinami jsou turisté, návštěvníci, místní obyvatelé, podnikatelé v 
cestovním ruchu a gastronomii, státní správa a místní samosprávy, NNO orga-
nizace, MAS, destinační společnosti apod. 

Příklady možných projektů: obnovení a oživení lokality Oslednice (rozhledna) v Telči, budování nauč-

ných stezek pro pěší v městě Telč, oprava varhan v Kostele Sv. Jiljí v Mrákotíně, oprava střechy na věži 

Kostela sv. Bartoloměje v obci Radkov, podpora pořádání festivalu spolku Na větvi aj. 

4.    Oblast Sociální a zdravotní 

A.    Dostatečné pokrytí 
terénních a ambulant-
ních sociálních služeb 

Terénní a ambulantní sociální služby 

Podpora současného trendu rozšiřování terénních a ambulantních služeb, 
zejména pro lidi žijící na venkově je v našem území MAS velmi důležitá. Jedná 
se o materiální i nemateriální podporu a rozšiřování nabídky terénních a am-
bulantních služeb pro seniory a osoby s handicapem za účelem možnosti jejich 
setrvání v přirozeném domácím prostředí, jako je např. pečovatelská služba, 
osobní asistence, odborné poradenství, odlehčovací služby, stacionáře, palia-
tivní péče a hospicová péče. Dále se tato oblast zaměřuje také na infrastruk-
turu pro sociální a zdravotní služby.  

Osoby se zdravotním/duševním postižením nemají možnost přímo v našem 
území navštěvovat např. centra denních služeb nebo sociálně terapeutické 
dílny, do budoucna je tedy důležité i tuto oblast v území finančně podpořit. 
Rovněž poptávka na služby pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci je 
stále větší, je tedy důležité zaměřit se i na podporu rané péče nebo nízkopra-
hových denních center pro děti a mládež. 
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Fungování služeb a poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci, sociálně 
vyloučené, bez domova nebo potýkající se s různými závislostmi je fungujícím 
sociálním programem v našem regionu. Proto je důležité udržet tento stan-
dard a tuto službu udržet formou finanční podpory aktivní, dále rozvíjet spo-
lupráci se všemi aktéry v území (obce, poskytovatelé zdravotní péče, úřady, 
školy, úřady, zaměstnavatelé apod.). 

Cílovými skupinami jsou: senioři, mladé rodiny, sociálně slabí, handicapované 
osoby, osoby bez domova, se závislostmi, sociální vyloučené a sociálním vylou-
čením ohrožené, matky samoživitelky, osoby po výkonu trestu apod. 

 

B.      Dobrovolnictví, 
neformální péče a ko-
munitní práce 

 

Neformální a komunitní práce 

Kromě sociálních služeb je třeba řešit potřeby i těch obyvatel regionu, kteří 
nezapadají do systému sociálních služeb. Jsou ohroženi soc. vyloučením nebo 
již stojí na okraji společnost. Rozvoj dalších služeb navazujících na sociální 
služby a neformální péči jako jsou komunitní centra, dobrovolnické programy, 
sousedské a mezigenerační výpomoci, potravinové a nábytkové banky, soci-
ální šatníky, re-use centra apod.   

Rovněž podpora aktivit již fungujících komunitních center v území a vznik no-
vých KC např. za účelem realizace vzdělávacích a kulturních aktivit. 

Realizace výše uvedených aktivit taktéž přispěje k sociálnímu začleňování 
ohrožených osob do společnosti a místní komunity a ke zlepšení jejich životní 
situace s ohledem na specifické potřeby, jež mají.   

Cílovými skupinami pro celou oblast jsou: senioři, mladé rodiny, sociálně slabí, 
handicapované osoby, osoby bez domova, se závislostmi, sociální vyloučené a 
sociálním vyloučením ohrožené, matky samoživitelky, osoby po výkonu trestu 
apod. 

C.     Informovanost a 
vzdělávání v sociál-
ních, komunitních a 
souvisejících službách 

Informace a vzdělávání v soc. službách 

V malých obcích našeho regionu často chybí dostatek informací ohledně mož-
nosti nabídky různých forem sociálních služeb. Fungující program - Záchranná 
síť na území MAS Telčsko potřebuje propagaci a osvětu, aby byla možnost vy-
užití jejich služeb dostupná pro co nejvíce obyvatel našeho území. Tedy pokud 
občané, zastupitelé a pracovníci místních samospráv budou dostatečně infor-
mováni a vzděláváni v sociálních oblastech, přispěje to k rozvoji a nabídce slu-
žeb i v těch nejmenších sídlech našeho území a samozřejmě i k eliminaci ne-
žádoucích jevů ve společnost , jako jsou krádeže, život na ulici apod. 

MAS by ráda podporovala a spolupracovala na pořádání informačních akcí pro 
veřejnost o možnostech pomoci v tíživé životní situaci, podílela se na realizace 
osvětových a vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost o aktuál-
ních nabídkách sociálních i souvisejících službách. Finanční podpora bude 
směrována i na poradenská činnost pro místní samosprávu a dále vzdělávání 
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a supervize odborných pracovníků organizací, které poskytují sociální a komu-
nitní služby/služby související. 

Cílovými skupinami jsou: pracovníci v sociálních službách, členové místních sa-
mospráv, veřejnost 

Příklady možných projektů: rozšíření vozového parku Sdílení o.p.s.(poskytovatel sociálních služeb a 
hospicové péče v území MAS Telčsko), podpora dalšího fungování projektu Záchranná st na území MAS 
Telčsko, podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zastávka“ v Telči  

5.    Oblast Veřejná infrastruktura 

A.     Budování a rekon-
strukce vodovodů 

 

Pitná voda 

Obce v našem území mají většinou vlastní zdroj pitné vody, který je často ka-
pacitně nedostačující nebo jeho úprava na pitnou vodu je nákladná, někde 
není vodovod zbudován vůbec. Vodovodní síť v obcích je převážně zastaralá a 
vykazuje časté poruchy, které mají za následek velké úniky pitné vody.  

MAS Telčsko v případě vhodných dotačních programu bude odporovat budo-
vání a renovace vodovodů, přivaděčů, ale také budování nových zdrojů pitné 
vody (vrty, studně a úpravny vody). Přínosem pro území je zajištění dodávky 
kvalitní pitné vody pro každého obyvatele v území. 

Cílovými skupinami jsou obce, obyvatelé obcí, místní zemědělci, podnikatelé a 
organizace. 

B.      Zajištění sběru a 
čištění odpadních vod 

Kanalizace a čistírny odpadních vod 

V území naší MAS je dle průzkumu velký zájem ze strany obcí o možnosti pod-
pory investic při budování nebo obnovy kanalizačních sítí a čistíren odpadních 
vod. Některé stávající čistírny odpadních vod (ČOV) svým technickým řešením 
neumožňují dosáhnout vyčištění odpadních vod na úroveň odpovídající sou-
časným legislativním požadavkům.  

Podpora ze strany MAS bude směřována na vytváření projektových dokumen-
tací k uvedené problematice, rovněž na budování, či rekonstrukci kanalizací a 
čistíren odpadních vod, jakož i domovních čistíren. Tato podpora bude mít 
zejména ekologický přínos pro naše území. 

Cílovými skupinami jsou obce, obyvatelé obcí, místní podnikatelé a organizace. 

C.      Modernizace ve-
řejného osvětlení a 
rozhlasu 

Moderní veřejné osvětlení a rozhlas 
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V našem území se některým obcím podařilo vybudovat nové chodníky, často 
však ještě chybí jejich osvětlení. Rovněž mnoho obcí řeší obnovu či rekon-
strukci stávajícího veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. 

Podpora v této oblasti by měla být zaměřena na realizaci nových nebo obnovu 
stávajících veřejných osvětlení, na moderní, úsporné a chytré a také na nová 
řešení veřejného rozhlasu jako moderního komunikačního nástroje v obcích. 
V území bude mít tato podpora hlavně ekonomický a ekologický přínos.  

Cílovými skupinami jsou obce a obyvatelé obcí. 

D.     Podpora in-
frastruktury pro mo-
derní informační a ko-
munikační technolo-
gie 

Kvalitní internet v území 

Požadavky na dostupnost kvalitního internetového připojení i v těch nejmen-
ších sídlech našeho regionu přináší do budoucna nezbytnost řešení této pro-
blematiky v území. 

Vysokorychlostní internet, stabilní a rychlé připojení (firemní sítě, práce z 
domu) nabízí potenciál rozvoje zaměstnanosti obyvatel.  V současné době na-
růstá i nutnost využití ICT při vzdělávání (on-line výuka, samostatné vzdělá-
vání, sdílené projekty, sdílení dat apod.) 

Novým trendem v realizaci rychlého a kvalitního internetového připojení jsou 
optické sítě. Podporovat tedy budování optických sítí, či přípravu realizace 
těchto, pro obce, velmi investičně náročných akci, je rovněž zájmem našeho 
území.  

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí a obce samotné. 

Příklady možných projektů: vybudování vodovodu v obci Zvolenovice, výstavba ČOV městys Nová Říše,  

nové veřejné osvětlení obec Olší, pokládka chrániček pro optickou síť obec Pavlov, rekonstrukce veřejného 

osvětlení městys Mrákotín, výstavba nové kanalizace v obci Třeštice aj. 
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6.       Oblast Vzdělávání 

A.     Moderní in-
frastruktura předškol-
ního vzdělávání 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  

Dostupné a moderní předškolní vzdělávání v území MAS Telčsko je jedním z 
předpokladů zvyšování počtu obyvatel v regionu.  

Dostatečná kapacita MŠ a zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování 
vzdělávání dětí i se speciálními vzdělávacími potřebami umožní rodičům jejich 
ekonomickou aktivitu a rozvoj jejich dětí. 

Podpora by měla směřovat na zajišťování bezbariérovosti objektů, rekon-
strukce školních budov a podpůrné infrastruktury (sociálních zařízení, šaten, 
kuchyní a jídelen), obnovu vybavení budov a učeben, herních prvků, dále na 
úpravy venkovního prostranství včetně zeleně a samozřejmě i zázemí pro pe-
dagogické a nepedagogické pracovníky (kanceláře, kabinety, šatny apod.) 

Cílovými skupinami jsou: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracov-
níci, nepedagogičtí pracovníci, rodiče, osoby se speciálními vzdělávacími po-
třebami, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání dětí a mládeže 

B.  Kvalitní a dostupná 
Infrastruktura základ-
ních škol 

Infrastruktura ZŠ v území MAS Telčsko 

Dostupnost školy v obci nebo jejího blízkého okolí je jedním z klíčových bodů 
zabraňující stárnutí populace na venkově a jeho vylidňování. Obce i školy usi-
lují o jejich zachování, i přesto, že bojují s úbytkem žáků a jejich odlivem do 
větších, většinou městských škol. Je tedy třeba podpořit materiální zázemí 
škol, především z hlediska vybavení a didaktických pomůcek. Je třeba zajistit 
finance na údržbu a modernizaci budov škol a školek, a motivovat pedagogy 
pro práci na venkovských, v našem území převážně malotřídních školách.  

V regionu MAS Telčsko by měla naše podpora v následujícím období směřovat 
především do rekonstrukce učeben, vybudování a vybavení odborných uče-
ben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními 
technologiemi včetně venkovních učeben, budování vnější i vnitřní konektivity 
(internetového propojení) škol. Dále je důležité podpořit vybudování zázemí 
pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), zázemí pro pedagogické i 
nepedagogické pracovníky škol (např. kanceláře, kabinety, šatny), vytvoření 
vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální 
inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, spo-
lečenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti 
a komunitních aktivit. 
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 Důležitým aspektem v podpoře je i zajištění bezbariérovosti objektu, rekon-
strukce podpůrné infrastruktury (šaten, sociálních zařízení, kuchyní, jídelen 
apod.), pořízení kompenzačních pomůcek, úpravy venkovního prostranství 
včetně zeleně, herních prvků a relaxačních zón. 

Vzdělaní a konkurenceschopní občané jsou nejdůležitějším faktorem pro roz-
voj území MAS Telčsko. 

Cílovými skupinami jsou: žáci, pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracov-

níci, rodiče, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovníci a dobro-

volní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 

služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  

C.  Rozvoj neformál-
ního vzdělávání 

Neformální vzdělávání v území MAS Telčsko 

Lidé žijící v našem venkovském regionu MAS chtějí být úspěšní ve svém za-
městnání nebo podnikání, ale i se aktivně zapojovat do veřejného života ve 
svém bydlišti a regionu. Je tedy důležité neustále se vzdělávat, seznamovat se 
s trendy a technickými požadavky ve svém oboru, ale i pro běžný život. K tomu 
je třeba podporovat jak zázemí (budování, rekonstrukce prostor), vybavení (k 
distanční a prezenční výuce), tak také zajištění nabídky kvalitních výukových 
programů a lektorů. 

Cílovými skupinami jsou děti, dospělí, zaměstnanci, zaměstnavatelé, široká ve-
řejnost, NNO, společnosti, veřejná správa. 

Příklady možných projektů: obnova budovy tělocvičny na ZŠ a MŠ Nová Říše, výstavba nové MŠ v Růžené, 
rekonstrukce půdních prostor v budově ZŠ a MŠ Mrákotín, obnova tříd a zázemí v ZŠ Masarykova v Telči aj. 

7. Oblast Bezpečnost v území 

A.   Prevence kriminality, 
sociální prevence 

Prevence kriminality na venkově 

V území je třeba vytvářet podmínky pro realizaci vhodných nabídek trávení 
volného času dětí a mládeže na venkově – podpora ve formě poskytnutí zá-
zemí a prostor pro konání sportovních nebo vzdělávacích aktivit a kroužků, 
která může pomoci eliminovat negativní jevy v chování mládeže (ničení obec-
ního majetku, brzký kontakt s alkoholem a jinými návykovými látkami) a způ-
sobu trávení volného času. Podpora sociálních programů zaměřených na ko-
munikaci a podporu rodin problémových dětí/mladistvých. Investice do webo-
vých stránek, kontaktních míst, osobních schůzek, což zvýší informovanost a 
napomůže předcházení bezpečnostním rizikům.  
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 Propojovat různé aktéry v území jako je obec, škola, místní spolky, podnikatelé 
apod.  

Cílovými skupinami jsou děti, dospělí, zaměstnanci, zaměstnavatelé, široká ve-
řejnost, NNO, společnosti, veřejná správa. 

B.   Prevence krimina-
lity (bezpečnostní 
prvky) 

Technická podpora prevence majetkové kriminality 

Investice do obnovy majetku jsou významným rozpočtovým výdajem u malých 
obcí v našem regionu, ale i firem v území. Jejich majetek je třeba vhodně za-
bezpečit a chránit před poškozováním.  

Podpora ze strany MAS bude zaměřena na zabezpečení majetku obcí, firem, 
organizací, zejména na pořízení a instalace bezpečnostních prvků a zařízení na 
vybraných místech v obci a obecním majetku (kamery, zabezpečovací systémy 
aj.). Pokud bude chráněn majetek obcí, firem, ale i památek v našem území , 
mohou být finanční prostředky, které se jinak musí věnovat na opravy, nebo 
rekonstrukce poničeného majetku, použity na rozvoj obce v dalších oblastech, 
které nemohou být běžně financovány. 

Cílovými skupinami jsou obce, místní firmy, OSVČ, organizace. 

C.      Podpora akce-
schopnosti JPO, SDH 

Jednotky PO a SDH 

Z hlediska zajištění bezpečnosti v obcích jsou důležitým aktéry i aktivní JPO a 
SDH v našem území. K zachování akceschopnosti těchto jednotek v území je 
třeba podporu směřovat na zajištění vhodného materiálového vybavení (poří-
zení cisteren, hasičských aut, zásahových obleků, techniky apod.), ale i pod-
pora vytvoření vhodného zázemí pro jejich činnost – tedy rekonstrukce či mo-
dernizace hasičských zbrojnic. 

Cílovými skupinami jsou obce, JPO a SDH 

 

 

Příklady možných projektů: materiální podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zastávka 

v městu Telč kamerový systém na víceúčelovém hřišti v obci Hodice, výstavba nové hasičské zbrojnice v obci 

Radkov, rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Panenská Rozsíčka aj. 
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8.    Oblast Zemědělství a potravinářství 

A.       Zvýšení konku-
renceschopnosti v ze-
mědělství 

Konkurenceschopné zemědělství 

Území MAS Telčsko tvoří 51 malých obcí v Kraji Vysočina, to tedy znamená, že 
zemědělství a zemědělská výroba jsou zde důležitým tématem.  

V příštím období je v našem území bychom rádi naši podporu zaměřili na ro-
dinné farmy a drobné zemědělské producenty, které jsou na trhu znevýhod-
něné v konkurenci velkých podniků a nabízí svou zemědělskou činností a pří-
stupem určitou přidanou hodnotu v území, jako je ekologické zemědělství, 
ochrana půdy, rozvoj agroturistiky, regionální produkty, bioprodukty aj. 

Podporu v této oblasti je třeba zaměřit zejména na investice do zemědělských 
technologií, jako je nákup strojů a zařízení. Neméně důležitá se jeví podpora 
rekonstrukcí, modernizací nebo nové výstavby stájí, seníků, ohrad pro doby-
tek, skladovacích hal či garáží pro zemědělskou techniku.  

Další možností do budoucna může být podpora spolupráce při sdílení zařízení 
a strojů – aktivita drobných zemědělců, kteří se sdruží při investicích při ná-
kupu společných strojů a zařízení, která potřebují pouze v sezóně - (spolupráce 
min. 2 subjektů). 

V našem území působila, a ještě částečně působí velká zemědělská družstva. 
Často po těch zaniklých společnostech zůstaly, na mnoha místech, nevyuží-
vané objekty jako jsou hospodářské, technické, nebo provozní budovy a pro-
stranství. Jedná se tedy o tzv. brownfields, které by vhodnou revitalizací mohly 
být využity pro rozvoj podnikatelských aktivit jak zemědělských, ale i nezemě-
dělských.  

Přínosem podpory zemědělství a jeho konkurenceschopnosti v našem území 
je využití potenciálu, který venkov nabízí, vytvoření pracovních míst na ven-
kově, soběstačnost venkova, eliminace jeho stárnutí a vylidňování. Rovněž 
možnost propojení zemědělství s cestovním ruchem v našem regionu. 

Cílovými skupinami jsou zemědělci, pracovníci v zemědělské prvovýrobě, obce, 
rodinné farmy. 
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B.      Lokální produkce, 
bioprodukty 

Potraviny přímo od producentů 

V území naší MAS roste v posledních letech poptávka po produkci masa, 
mléka, vajec, ovoce, zeleniny, sýrů apod., které nabízí přímo producent. Je 
tedy vhodné podporovat tento druh prodeje a tím umožnit drobným země-
dělským producentům najít si své spotřebitele (tzv. prodej ze dvora). 

Podpora by měla směřovat na Investice do zpracování a uvádění na trh země-
dělské produkce – nákup nových strojů, zařízení, technologií. Dále investice 
týkající se výstavby, rekonstrukce, nebo modernizace provozoven. 

Důležité je podpořit i vzájemnou spolupráci mezi producenty – obnovování 
venkovských prodejen, pojízdných prodejen, farmářské trhy, prodejny regio-
nálních produktů, prodej ze dvora apod. S tím souvisí i posílení různých ná-
strojů podpory prodeje jako je marketing, propagace lokální produkce, regio-
nální značka, KLASA atd.  

Cílovými skupinami jsou zemědělci, lokální producenti potravin, rodinné farmy. 

C.      Podpora podni-
kání a zaměstnanosti 
v zemědělství 

Pracovní místa v zemědělství 

Zemědělství jako důležitý zdroj pracovních míst na venkově se i v našem území 
potýká s nedostatkem mladých lidí, kteří mají zájem v této oblasti pracovat. 
Situace je lepší právě v rodinných farmách, kde mladá generace pokračuje v 
práci svých rodičů, má vztah k rodinné půdě a snaží se ji rozvíjet dalšími směry. 

 Je tedy určitě důležité podporovat zaměstnanost v oblasti zemědělství, tak 
aby se rozvíjela soběstačnost venkova, a navíc podporovat nové možnosti pro 
zemědělce – jako je biohospodářství, rozvoj agroturistiky, sítě prodejen s vý-
robky přímo od producentů apod. 

S touto problematikou souvisí i otázka motivace mladých lidí (zejména absol-
venti zemědělských škol) pracovat v zemědělství. Usnadnění začátků podni-
kání: snadnější získání půdy k hospodaření; dostatek financí na investice do 
hmotného investičního majetku (strojů, mechanizace, usnadnění fyzické práce 
apod.); vhodný typ poradenství při zahájení a rozvoji zemědělské činnosti mla-
dých zemědělců. 

Projekty spolupráce – na národní i nadnárodní úrovni – předávání zkušeností, 
propojování aktérů, přenos inovací. 

Cílovými skupinami jsou zemědělci, pracovníci v zemědělské prvovýrobě, obce, 
rodinné farmy. 

Příklady možných projektů: vybudování skladovacích prostor pro jablka pro moštárnu v obci Bezděkov, 
nová skladovací hala pro uskladnění sena a slámy soukromého zemědělce v Telči, pořízení návěsu za traktor 
soukromého zemědělce ve Staré Říši, revitalizace bývalého ZD v městysu Mrákotín aj. 
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9.    Oblast Lesnictví a vodní hospodářství 

A.  Ochrana lesů a je-
jich využívání, obnova 
krajiny 

 

 

 

Péče o lesy na území MAS Telčsko 

Kraj Vysočina, ve kterém se území naší MAS nachází, patří mezi nejpostiženější 
regiony ČR zasažené kalamitou kůrovce. Lesy vlivem masivní těžby změnily 
svou podobu a tím se samozřejmě změnil i celkový ráz krajiny.  

V příštím období je tedy zřejmé, že největší podporu je třeba věnovat revitali-
zaci lesů, jejich biodiverzitě v obnově lesních porostů a zajištění plné funkč-
nosti lesů. 

Cílovými skupinami jsou FO a PO hospodařící v lesích, podnikatelé, obce. 

B.    Podpora rekreač-
ních funkcí lesa a pod-
pora fungující in-
frastruktury v lesích 

Infrastruktura v lesích 

Lesy, které máme v území naší MAS plní nejen hospodářskou funkci, ale i ve 

velké míře rekreační funkci. Na našem území se nachází nejvyšší vrchol Česko-

moravské vrchoviny – Javořice, v jejímž okolí jsou lesy, které jsou celoročně 

hojně využívané ke sportovním a turistickým aktivitám. 

Po celém území naší MAS je poměrně hustá síť turistických tras a cyklostezek, 

nachází se zde různé naučné stezky, přírodní zajímavosti a chráněná území.  

Je tedy důležité podporu směřovat do obnovy a rozvoje fungující lesní in-

frastruktury – jako je budování nebo rekonstrukce lesních cest a souvisejících 

lesnických objektů, turistických odpočívadel a značení, naučných stezek a 

opatření k omezení negativních dopadů návštěvnosti lesa. 

Cílovými skupinami jsou občané, obce, FO a PO hospodařící v lesích. 

C.       Podpora konku-
renceschopnosti les-
ního hospodářství a 
lesnických produktů 

Lesní hospodářství na území MAS Telčsko 

Postižení našeho území suchem a následnou kůrovcovou kalamitou způsobilo, 
že vlastníci lesů jsou nuceni provádět rozsáhlou, mimořádnou těžbu dřeva a 
následnou obnovu lesních porostů.  

Podpora by tedy měla směřovat na pořizování vhodných strojů, technologií a 
zařízení pro šetrnou těžbu v lesích, rekultivaci půdy po těžbě, osazování les-
ních ploch apod. 

Pro území jsou rovněž důležité Investice na pořízení a modernizace lesnických 
technologií (pěstební, těžební, školkařská činnost), podpora dřevozpracujících 
technologií, podpora energetického využití dřeva a dalších druhů biomasy. 

Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích, obce 
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D.   Zlepšování vod-
ního režimu  
v krajině, lesích        
a v intravilánu obcí 

 

Voda v krajině 

Sucho, které v několika posledních letech postihlo území ČR, poznamenalo i 
stav vodních zdrojů a celou krajinu na území naší MAS, jakož i masivní kůrov-
cová kalamita právě v Kraji Vysočina, otevřela naléhavou otázku řešení efek-
tivního zadržování vody v krajině a hledání nových zdrojů pitné vody. 

Naše podpora by tedy měla být pro tuto oblast směřována zejména pro opat-
ření na zlepšování retenčních schopností krajiny a zemědělských půdních 
ploch (retenční nádrže, poldry, odbahňování rybníků, prevence eroze aj.), ob-
novu přirozených vodních zdrojů a zásobáren vody, tvorby vrtů jako nových 
zdrojů pitné vody, hospodaření s vodou v obcích a městech (dešťová voda). 

Rovněž je v této souvislosti důležitá podpora zpřístupnění zemědělských a les-
ních pozemků, návratu remízků, podpora biodiverzity, výsadba melioračních a 
zpevňujících dřevin. 

V intravilánech obcí chceme podporovat revitalizaci hasičských nádrží, obnovu 
nebo výsadbu vhodné rozmanité zeleně, opatření přispívající k zadržování 
vody a úspory vody při údržbě veřejné zeleně. 

Cílovými skupinami jsou občané, FO a PO hospodařící v lesích, podnikatelé, 
obce, zemědělští podnikatelé. 

E.   Vzdělávání Edukace v oblasti ochrany krajiny a půdy 

Se změnami v přístupu k obnově a ochraně krajiny, vodních zdrojů a lesů, še-
trnému hospodaření na zemědělské půdě i v lesích, je spojena nutnost dalšího 
vzdělávání příslušných cílových skupin. 

Podpora by měla mířit na spolupořádání ekologických workshopů zaměřující 
se zadržování vody v krajině a šetrné zemědělství. Podpora konání vzděláva-
cích programů pro zemědělce a majitele lesa, ale i studenty a žáky místních 
škol ve spolupráci s různými odborníky této oblasti. 

Cílovými skupinami jsou děti a mládež, občané, FO a PO hospodařící v lesích, 
podnikatelé, členové místních samospráv, zemědělští podnikatelé. 

 

 

 

Příklady možných projektů: výstavba biokoridoru v extravilánu obce Knínice, vybudování nového rybníka 
v katastru městysu Mrákotín, revitalizace a výsadba nových stromů na návsi v obci Růžená, opravy lesních 
cest po kůrovcové kalamitě ve většině obcích našeho území MAS. 
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10.    Oblast Podnikání na venkově 

A. Zajištění rozvoje 
podnikání a jeho kon-
kurenceschopnost 

Podnikání na území MAS Telčsko 

V našem regionu je podnikání soustředěno hlavně v oblastech: zemědělství, 
služeb, a to zejména v rámci cestovního ruchu, stavebnictví, strojírenství a ře-
mesel. Díky tomu, že v území se nachází město Telč, které je zapsáno na se-
znam světového kulturního dědictví UNESCO, je to právě Telč, která nabízí pro 
podnikatele v cestovních ruchu nejvíce příležitostí. Jedná se o poskytovatele 
ubytování, pohostinství, obchodů, drobných řemeslníků apod. Dále v území 
působí také několik stavebních firem a firem poskytujících různé druhy služeb 
a na venkově převládají podnikatelé z řad soukromých zemědělců, výrobců 
potravin a řemeslníků. 

Podpora podnikatelů, živnostníků, malých a středních firem by měla směřovat 
do investic zvyšujících jejich konkurenceschopnost. Jedná se o nákup nových 
moderních strojů a technologií, rozvoj automatizace a digitalizace firem. Dů-
ležitou oblastí je i podpora  sociálních podniků a v neposlední řadě vzdělávání, 
sdílení inovací a spolupráci mezi podnikateli, odborníky, školami apod.  

V rámci vhodných programů je třeba poskytnout finanční podporu i začínají-
cím mladým podnikatelům, podporovat vznik nových pracovních míst v území, 
diverzifikaci podnikání, zakládání nových živností, podpora budování kvalit-
ního digitálního pokrytí na venkově.  

Cílovými skupinami jsou obce, obyvatelé regionu, zaměstnavatelé, poskytova-
telé služeb, malí a střední podnikatelé (OSVČ, živnostníci) 

Příklady možných projektů: pořízení nových strojů a technologií soukromých firem, rekonstrukce/rozšíření 
soukromých ubytovacích zařízení, vybavení provozoven podnikatelů, pořízení užitkových vozů pro drobné 
živnostníky aj. 

11.    Oblast Energetika 

A.   Energetické úspory 

 

 

 

 

 

Možnost energetických úspor v území  

Podpora v našem území bude směřována na zlepšení tepelně-technických 
vlastností budov, zvýšení účinnost vytápěcích soustav, modernizaci veřejného 
osvětlení a zavádění energeticky méně náročných postupů a technologií při 
průmyslové a zemědělské výrobě. 

Realizace v této oblasti budou mít ekonomický přínos pro obce, či subjekty a 
pro území i význam ekologický. 

Cílovými skupinami jsou obce, veřejné instituce, podnikatelé, zemědělci, do-
mácnosti. 



 

 

 

 Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko  
na období 2021–2027 

 

28 

Příklady možných projektů: zateplení a výměna topení v MŠ v obci Kaliště, rekonstrukce topení v KD Sedle-
jov aj. 

12.    Oblast Životní prostředí 

A.       Ochrana přírody Zachování čistého životního prostředí na území MAS Telčsko 

Pro zmírnění negativních dopadů činnosti člověka a posílení stability krajiny 
je třeba podporovat realizaci revitalizačních, protierozních  
a protipovodňových opatření jakož i změnu způsobů hospodaření v krajině. 

Zajištění péče o chráněná a cenná území v území naší MAS, o významné kra-
jinné prvky, ochranu vzácných druhů rostlin a živočichů včetně jejich biotopů 
je rovněž součástí podpory ekologické stability krajiny v našem území. Je nutné 
obnovit přírodní poměry v lesích, vysazovat přirozené druhy dřevin, zajistit ob-
novu porostů zničených kůrovcem, obnovovat přirozenou retenční schopnost 
krajiny. Ze strany MAS Telčsko bude vhodné podpořit zejména materiálně-
technické vybavení potřebné k terénním pracím, případně sadbu dřevin, keřů 
a dalších vhodných rostlinných druhů. 

Podpůrnou aktivitou v oblasti péče o přírodu a krajinu je osvěta široké veřej-
nosti, vedení obcí, firem, spolupráce s různými aktéry v území, školami, odbor-
nou veřejností a apod. V tomto směru budou podporovány semináře, vzdělá-
vací workshopy, příklady dobré praxe, edukační programy pro děti a mládež 
aj. 

Cílovými skupinami jsou obyvatelé regionu, obce, vlastníci zemědělských, les-
ních pozemků a vodních ploch, podnikatelé, občané, děti a mládež. 

 

B.  Odpadové hospo-
dářství 

Nakládání s odpady 

Ke snižování množství produkovaného odpadu přispívá samotné předcházení 
vzniku odpadů, dále podpora zpětného odběru odpadů, opětovného využití a 
recyklace surovin, využití bezodpadových technologií, separace a využití bio-
logicky rozložitelného odpadu. 

Podpora ze strany MAS by zaměřena na pořízení potřebné techniky, moderni-
zace zařízení a systémů pro následné třídění a využití odpadů, případně tech-
nologie pro recyklaci surovin, budování či modernizace míst k ukládání odpadu 
a motivace občanů k zodpovědnému přístupu v nakládání s odpady.  

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí, obce, podnikatelé. 

Příklady možných projektů: výsadba dřevin v extravilánu obce Knínice, návrat původních ovocných stromů 
v katastru obce Třeštice, spolupráce MAS na projektech národního geoparku- Geopark Vysočina, jež zčásti 
zasahuje do území Mas Telčsko a propojování různých aktérů v oblasti životního prostředí. 
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Strategická část 

3.1 Strategický rámec  

3.1.1 Vize  

Vizí rozvoje území MAS Mikroregionu Telčsko do roku 2027 je zvýšení kvality života jeho obyvatel ve všech zá-
kladních oblastech. Uvedenými základními oblastmi kvality života jsou pro tuto strategie myšleny následující: 
ekonomika (práce, příjem); infrastruktura (veřejné i soukromé hmotné zázemí); služby (veřejné a komerční); ži-
votní prostředí (čistota a bezpečnost, krajina) a volný čas (zájmová činnosti, účast na veřejném dění). Tyto oblasti 
lze považovat za prioritní osy strategie území MAS Telčsko. Vizi rozvoje v těchto oblastech lze formulovat násle-
dovně: 

1.       Území MAS nabízí svým občanům dostatek vhodných pracovních příležitostí a jeho ekonomika prosperuje 
také díky dobrému využívání místních zdrojů. 

2.       Občané mají k dispozici kvalitní veřejnou infrastrukturu v oblasti dopravy, inženýrských a komunikačních sítí, 
zázemí služeb, vzdělávání, zdravotní a sociální péče apod. 

3.       Obyvatelům území jsou k dispozici kvalitní veřejné a komerční služby v oblasti veřejné dopravy, vzdělávání, 
zdravotnictví, veřejné správy atd. 

4.       Životní prostředí na území MAS je čisté a bezpečné. Region pečuje o ekologickou stabilitu a rekreační funkce 
kulturní krajiny i o své historické dědictví. 

5.       Obyvatelé obcí na území MAS i návštěvníci regionu mají široké možnosti trávení volného času – sportovní 
aktivity, spolkový život, kulturní využití, zapojení do veřejného dění apod. 

Při naplňování této vize by měly být respektovány následující základní principy: 

Partnerství – maximální zapojení relevantních aktérů z různých sektorů do plánování a realizace opatření napl-
ňujících strategii, úsilí o spolupráci a síťování mezi relevantními aktéry za účelem vzniku a rozvoje synergií 

Udržitelný rozvoj regionu – respekt k životnímu prostředí a snaha o zachování kulturních a přírodních hodnot 
dalším generacím 

Transparentnost – zdroje na realizaci této strategie jsou z významné části zdroji veřejnými. Otevřenost je proto 
klíčovým principem při realizaci strategie. 

Inovační přístup – při realizaci strategie bude kladen důraz na identifikaci inovačních řešení, tedy efektivních 
způsobů dosahování rozvojových cílů regionu (prostřednictvím inspirace z jiných domácích i zahraničních ven-
kovských regionů i vlastními inovacemi). 

 Integrační přístup – budou aktivně hledány synergie a eliminovány negativní dopady při naplňování jednotlivých 
cílů této strategie ve vztahu k naplňování cílů ostatních. 

Zpětná vazba – Strategie bude pravidelně vyhodnocována z hlediska svého dopadu a efektivity, aby byla schopna 
reagovat na měnící se podmínky. 

Na základě této výše uvedené vize se níže odrážejí a jsou nastavené Strategické cíle této strategie, které podrob-
něji odrážejí vizi MAS Telčsko do roku 2027. 
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3.1.2 Strategické cíle 

Na základě analýzy rozvojových potřeb a na základě vize rozvoje území MAS Telčsko jsme došli ke stanovení pěti 
Strategických cílů na území MAS Telčsko na období 2021–2027. 

Strategický cíl 1: Bezpečná doprava a kvalitní veřejná infrastruktura 

Strategický cíl 2: Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

Strategický cíl 3: Kvalitní život na venkově 

Strategický cíl 4: Zdravé životní prostředí a krajina 

Strategický cíl 5: Cestovní ruch, památky a kultura kolem nás 

3.1.3 Specifické cíle a opatření Strategického rámce  

Každý výše uvedený strategický cíl je dále členěn na Specifické cíle, která dále mají svá opatření. Jednotlivé Spe-
cifické cíle vycházejí z určité Rozvojové potřeby viz z tabulky Analýza rozvojových potřeb na území MAS Telčsko.  

Specifický cíl 1.1. Zlepšování kvality obslužnosti a bezpečnosti dopravy v regionu 
Rozvojová potřeba: Oblast – Doprava 
Indikátor: Počet realizovaných projektů na území MAS Telčsko 
Opatření: 
1.1.1. Podpora dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a investice do modernizace silnic 
1.1.2. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy 

 
 
Specifický cíl 1.2. Pitná voda čištění odpadních vod 
Rozvojová potřeba: Oblast – Veřejná infrastruktura; Lesnictví a vodní hospodářství 
Indikátor: Počet realizovaných projektů na území MAS Telčsko 
Opatření: 
1.2.1. Investice do zdrojů pitné vody, vodovodů, ČOV a kanalizací 
 
Specifický cíl 1.3. Veřejné sítě 
Rozvojová potřeba: Oblast – Veřejná infrastruktura 
Indikátor: Počet realizovaných projektů na území MAS Telčsko 
Opatření: 
1.3.1. Podpora infrastruktury pro informační a komunikační technologie 
1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a veřejného rozhlasu 
 
 
Specifický cíl 2.1. Rozvoj podnikání 
Rozvojová potřeba: Oblast – Zemědělství a potravinářství; Podnikání na venkově; Lesnictví a vodní hos-
podářství 
Indikátor: Počet podpořených žadatelů na území MAS Telčsko 
Opatření:  
2.1.1. Modernizace a rozvoj nezemědělského podnikání 
2.1.2. Modernizace a rozvoj zemědělského a lesního podnikání 
2.1.3. Podpora lokálních producentů a jejich produktů 
 
Specifický cíl 2.2. Podpora zaměstnanosti 
Rozvojová potřeba: Oblast – Podnikání na venkově; Zemědělství a potravinářství 
Indikátor: Počet podpořených žadatelů na území MAS Telčsko 
Opatření:  
2.2.1. Podpora a rozvoj nových pracovních míst 
2.2.2. Podpora rekvalifikací a vzdělávání zaměstnanců 
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Specifický cíl 3.1. Aktivní spolkový život 
Rozvojová potřeba: Oblast – Občanská vybavenost; Bezpečnost v území 
Indikátor: Počet vybudovaných, modernizovaných a rekonstruovaných objektů na území MAS Telčsko 
Opatření:  
3.1.1. Podpora spolkové činnosti na venkově 
3.1.2. Podpora akceschopnosti JPO V a SDH 
3.1.3. Rozvoj a podpora rodinných vazeb, mezigenerační začleňování, mezisektorová spolupráce a ko-
munitně vedených místní rozvoj 
3.1.4. Budování a modernizace sportovišť a dětských hřišť 
 
Specifický cíl 3.2. Infrastruktura pro veřejný život 
Rozvojová potřeba: Oblast – Občanská vybavenost; Sociální a zdravotní  
Indikátor: Počet vybudovaných, modernizovaných a rekonstruovaných objektů na území MAS Telčsko 
Opatření:  
3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba objektů pro veřejný a spolkový život, snižování energetické ná-
ročnosti veřejných budov a jejich zabezpečení 
3.2.2. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi a zlepšování kvality sociální péče 
3.2.3. Podpora a revitalizace stávajících veřejných prostor a brownfieldů 
 
Specifický cíl 3.3. Kvalitní vzdělávání na venkově 
Rozvojová potřeba: Oblast – Občanská vybavenost; Vzdělávání; Bezpečnost v území 
Indikátor: Počet vybudovaných, modernizovaných a rekonstruovaných objektů na území MAS Telčsko 
Opatření: 
3.3.1. Investice do základních a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního formálního i nefor-
málního vzdělávání 
 
Specifický cíl 3.4. Sociální péče na venkově 
Rozvojová potřeba: Oblast – Sociální a zdravotní; Bezpečnost v území 
Indikátor: Počet podpořených subjektů v oblasti zdravotní, sociální a neformální komunitní péči na 
území MAS Telčsko 
Opatření:  
3.4.1. Podpora sociální a neformální komunitní péče na venkově a rozvoj sociálních podniků 
3.4.2. Investice do terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb 
3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence na venkově 
3.4.4. Podpora edukační a informační činnosti v sociálních službách 
 
Specifický cíl 4.1. Ochrana přírody, podpora ekologie 
Rozvojová potřeba: Oblast – Životní prostředí; Lesnictví a vodní hospodářství; Vzdělávání; Cestovní ruch 
a památky 
Opatření: 
4.1.1. Podpora odpadového hospodářství a čistoty krajiny 
4.1.2. Naučné stezky, informační a edukační činnosti v oblasti ekologie 
 
Specifický cíl 4.2. Zachování krajiny a životního prostředí 
Rozvojová potřeba: Oblast – Životní prostředí; Lesnictví a vodní hospodářství 
Opatření:  
4.2.1. Podpora ekologické stability, estetičnosti a průchodnosti krajiny 
 
Indikátor: Počet podpořených projektů na území MAS Telčsko 
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Specifický cíl 5.1. Hmotné kulturní dědictví pro další generace 
Rozvojová potřeba: Oblast – Cestovní ruch a kulturní památky 
Opatření: 
5.1.1. Investice do oprav, oživení a zpřístupnění památek 
 
Specifický cíl 5.2. Kvalitní spolupráce a propagace v cestovním ruchu 
Rozvojová potřeba: Oblast – Cestovní ruch a kulturní památky 
Opatření: 
5.2.1. Podpora marketingových nástrojů pro cestovní ruch a spolupráce aktérů v oblasti cestovního ru-
chu 
 
Specifický cíl 5.3. Investice do živého cestovního ruchu 
Rozvojová potřeba: Oblast – Doprava; Cestovní ruch a kulturní památky 
Opatření:  
5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas 
 
Indikátor: Počet modernizovaných a rekonstruovaných objektů na území MAS Telčsko 
Indikátor: Počet podpořených žadatelů na území MAS Telčsko 
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Tabulka 4 Schéma hierarchie cílů a opatření SCLLD  

Strategický cíl Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

1. Bezpečná doprava a kvalitní 
veřejná infrastruktura 

Počet realizovaných projektů 
na území MAS Telčsko 

počáteční hodnota=0 

cílová hodnota=4 

1.1. Zlepšování kvality obslužnosti a bezpeč-
nosti dopravy v regionu 

Rozvojová potřeba: 1. Oblast – Doprava 

 

1.1.1. Podpora dopravní obslužnosti veřejnou 
dopravou a investice do modernizace silnic 
(IROP) 

Rozvojová potřeba: 1. A. Bezpečnost dopravy 

1.1.2. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a 
terminálů hromadné dopravy (IROP) 
Rozvojová potřeba: 1. B. Infrastruktura pro cyklistickou do-
pravu 

1.2. Pitná voda a čištění odpadních vod  

Rozvojová potřeba: 5. Oblast Veřejná in-
frastruktura, 9. Oblast – Lesnictví a vodní hos-
podářství 

1.2.1. Investice do zdrojů pitné vody, vodovodů, 
ČOV a kanalizací (OPŽP, IROP) 
Rozvojová potřeba: 5. A. Budování a rekonstrukce vodo-
vodů, 5. B. Zajištění sběru a čistění odpadních vod, 9. D. 
Zlepšování vodního režimu v krajině, lesích a v intravilánu 
obcí 

1.3. Veřejné sítě 

Rozvojová potřeba: 5. Oblast Veřejná in-
frastruktura 

 

1.3.1. Podpora infrastruktury pro informační a 
komunikační technologie (OPTAK, IROP) 
Rozvojová potřeba: 5. D. Podpora infrastruktury pro mo-
derní informační a komunikační technologie 

1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a ve-
řejného rozhlasu (IROP, OPTAK, PRV) 
Rozvojová potřeba: 5. C. Modernizace veřejného osvětlení a 
rozhlasu 
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Strategický cíl Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

2. Rozvoj podnikání a zaměstna-
nosti 

Počet podpořených žadatelů 
na území MAS Telčsko 

počáteční hodnota=0 

cílová hodnota=10 

 

2.1. Rozvoj podnikání 

Rozvojová potřeba: 8. Oblast – Zemědělství  
a potravinářství, 10. Oblast – Podnikání na 
venkově, 9. Oblast – Lesnictví a vodní hospo-
dářství 

 

 

2.1.1. Modernizace a rozvoj nezemědělského 
podnikání (PRV) 
Rozvojová potřeba: 10. A. Zajištění rozvoje podnikání a jeho 
konkurenceschopnosti 

2.1.2. Modernizace a rozvoj zemědělského a les-
ního podnikání (PRV) 
Rozvojová potřeba: 8. A. Zvýšení konkurenceschopnosti 
v zemědělství, C. Podpora podnikání a zaměstnanosti v ze-
mědělství; 9. C. Podpora konkurenceschopnosti lesního hos-
podářství a lesnických produktů 

2.1.3. Podpora lokálních producentů a jejich 
produktů (PRV) 
Rozvojová potřeba: 8. B. Lokální produkce, bioprodukty 

2.2. Podpora zaměstnanosti 

Rozvojová potřeba: 10. Oblast-Podnikání na 
venkově a 8. Oblast – Zemědělství a potravi-
nářství 

2.2.1. Podpora a rozvoj nových pracovních míst 
(OPZ) 
Rozvojová potřeba: 10. A. Zajištění rozvoje podnikání a jeho 
konkurenceschopnosti; Rozvojová potřeba: 8. A. Zvýšení 
konkurenceschopnosti v zemědělství, C. Podpora podnikání 
a zaměstnanosti v zemědělství; 9. C. Podpora konkurence-
schopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů 

2.2.2. Podpora rekvalifikací a vzdělávání za-
městnanců (OPZ) 
Rozvojová potřeba: 10. A. Zajištění rozvoje podnikání a jeho 
konkurenceschopnosti; Rozvojová potřeba: 8. A. Zvýšení 
konkurenceschopnosti v zemědělství, C. Podpora podnikání 
a zaměstnanosti v zemědělství; 9. C. Podpora konkurence-
schopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů 
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Strategický cíl Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

3. Kvalitní život na venkově 

 

Počet vybudovaných, moder-
nizovaných a rekonstruova-
ných objektů na území MAS 
Telčsko 

počáteční hodnota = 0 

cílová hodnota = 4 

3.1. Aktivní spolkový život 

Rozvojová potřeba: 2. Oblast – Občanská vyba-
venost, 6. Oblast – Vzdělávání, 7. Oblast – Bez-
pečnost v území 

 

 

3.1.1. Podpora spolkové činnosti na venkově 
(PRV, OPZ) 
Rozvojová potřeba: 2. B. Potřeba podpory volnočasových 
aktivit 

3.1.2. Podpora akceschopnosti JPO V a SDH 
(PRV, IROP) 
Rozvojová potřeba: 7. C. Podpora akceschopnosti JPO, SDH  

3.1.3. Rozvoj a podpora rodinných vazeb, mezi-
generačního začleňování, mezisektorové spolu-
práce a komunitně vedeného místního rozvoje 
(OPZ, PRV, OPTP) 
Rozvojová potřeba: 2. B. Potřeba podpory volnočasových 
aktivit; Rozvojová potřeba: 7. C. Neformální vzdělávání 
v území MAS Telčsko 

3.1.4. Budování a modernizace sportovišť a 
dětských hřišť (IROP, PRV) 
Rozvojová potřeba: 2. A. Budování nových, obnova a 
údržba stávajících veřejných prostranství, B. Potřeba pod-
pory volnočasových aktivit, C. Investice do veřejných budov 

3.2. Infrastruktura pro veřejný život 

Rozvojová potřeba: 2. Oblast – Občanská vyba-
venost, 4. Oblast – Sociální a zdravotní, 11. Ob-
last – Energetika 

3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba objektů 
pro veřejný a spolkový život (obecní úřady, kni-
hovny, školy, školky, kulturní a komunitní 
domy), snižování energetické náročnosti veřej-
ných budov a jejich zabezpečení (IROP, PRV, 
OPTAK) 
Rozvojová potřeba: 2. C. Investice do veřejných budov; 11. 
A. Možnost energetických úspor v území 
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Strategický cíl 
 

Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

3. Kvalitní život na venkově   3.2.2. Investice do infrastruktury pro sociální 
inkluzi a zlepšování kvality sociální péče (IROP, 
OPZ) 
Rozvojová potřeba: 4. A. Dostatečné pokrytí terénních a 
ambulantních služeb 

3.2.3. Podpora a revitalizace stávajících veřej-
ných prostor a brownfieldů (IROP, PRV) 
Rozvojová potřeba: 2. A. Budování nových obnova a údržba 
stávajících veřejných prostranství, C. Veřejné budovy 

3.3. Kvalitní vzdělávání na venkově 

Rozvojová potřeba: 2. Oblast – Občanská vyba-
venost, 6. Oblast – Vzdělávání, 7. Oblast-Bez-
pečnost v území 

3.3.1. Investice do základních a mateřských 
škol a podpora kvalitního a moderního formál-
ního a neformálního vzdělávání  
(IROP, PRV, OP JAK) 
Rozvojová potřeba: 2. C. Veřejné budovy; 6. A. Moderní in-
frastruktura předškolního vzdělávání, 6. B. Kvalitní a do-
stupná infrastruktura základních škol, 6. C. Rozvoj nefor-
málního vzdělávání; 7. A. Prevence kriminality, sociální 
prevence 

Počet podpořených subjektů 
v oblasti zdravotní, sociální a 
neformální komunitní péče na 
území MAS Telčsko  

počáteční hodnota = 0 

cílová hodnota = 4 

3.4. Sociální péče na venkově 

Rozvojová potřeba: 4. Oblast – Sociální a zdra-
votní, 7. Oblast-Bezpečnost v území 

3.4.1. Podpora sociální a neformální komunitní 
péče na venkově a rozvoj sociálních podniků 
(OPZ, IROP) 
Rozvojová potřeba: 4. A. Dostatečné pokrytí terénních a 
ambulantních sociálních služeb, 4. B. Dobrovolnictví, nefor-
mální péče a komunitní práce, 4. C. Informace a vzdělávání 
v soc. službách; 7. A. Prevence kriminality, sociální pre-
vence, 7. B. Prevence kriminality 

 

 



 

 

 

 Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko  
na období 2021–2027 

 

37 

Strategický cíl Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

3. Kvalitní život na venkově   3.4.2. Investice do terénních a ambulantních 
sociálních a zdravotních služeb (OPZ, IROP) 
Rozvojová potřeba: 4. A. Dostatečné pokrytí terénních a 
ambulantních sociálních služeb 

3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence 
na venkově (IROP, OPZ) 
7. A. Prevence kriminality, sociální prevence, 7. B. Prevence 
kriminality 

3.4.4. Podpora edukační a informační činnosti v 
sociálních službách (OPZ, OP JAK) 
Rozvojová potřeba: 4. C. Informace a vzdělávání v soc. služ-
bách 

4. Zdravé životní prostředí a kra-
jina 

Počet podpořených projektů 

v území MAS Telčsko 

počáteční hodnota = 0 

cílová hodnota = 2 

 

 

4.1. Ochrana přírody, podpora ekologie 

Rozvojová potřeba: 12. Oblast – Životní pro-
středí, 9. Oblast – Lesnictví a vodní hospodář-
ství, 6. Oblast – Vzdělávání, 3. Oblast – Ces-
tovní ruch a památky 

4.1.1. Podpora odpadového hospodářství a čis-
toty krajiny (OPŽP) 
Rozvojová potřeba: 12. A. Ochrana přírody, 12. B. Odpa-
dové hospodářství; 9. A. Ochrana lesů a jejich využívání, 
obnova krajiny, 9. D. Zlepšování vodního režimu v krajině, 
lesích a v intravilánů obcí; 3. C. Investice do služeb a in-
frastruktury v cestovním ruchu 

4.1.2. Naučné stezky, informační a edukační 
činnosti v oblasti ekologie (PRV, OPŽP) 
Rozvojová potřeba: 9. E. Vzdělávání, 3. C. Investice do slu-
žeb a infrastruktury v cestovním ruchu, 3. B. Podpora ces-
tovního ruchu; 6. C Rozvoj neformálního vzdělávání; 12. A. 
Ochrana přírody 
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Strategický cíl 
 

Indikátor SC Specifické cíle Opatření Strategického rámce 

4. Zdravé životní prostředí a kra-
jina 

 4.2. Zachování krajiny a životního prostředí 

Rozvojová potřeba: 12. Oblast – Životní pro-
středí, 9. Oblast – Lesnictví a vodní hospodář-
ství 

4.2.1. Podpora ekologické stability, estetičnosti 
a průchodnosti krajiny (OPŽP) 
Rozvojová potřeba: 12. A. ochrana přírody; 9. A. Ochrana 
lesů a jejich využívání, obnova krajiny, 9. D. Zlepšování 
vodního režimu v krajině, lesích a v intravilánu obcí 

5. Cestovní ruch, památky a kul-
tura kolem nás 

Počet modernizovaných a re-
konstruovaných objektů na 
území MAS Telčsko 

počáteční hodnota = 0 

cílová hodnota = 3 

 

Počet podpořených žadatelů v 
území MAS Telčsko 

počáteční hodnota = 0 

cílová hodnota = 4 

 

5.1. Hmotné kulturní dědictví pro další gene-
race 

Rozvojová potřeba: 3. Oblast – Cestovní ruch a 
kulturní památky 

5.1.1. Investice do oprav, oživení a zpřístupnění 
památek (IROP) 
Rozvojová potřeba: 3. A. Podpora zachování kulturního dě-
dictví, 3. C. Investice do služeb a infrastruktury v cestovním 
ruchu 

5.2. Kvalitní spolupráce a propagace v cestov-
ním ruchu 

Rozvojová potřeba: 3. Oblast – Cestovní ruch a 
kulturní památky 

 

5.2.1. Podpora marketingových nástrojů pro 
cestovních ruch a spolupráce aktérů v oblasti 
cestovního ruchu  
Rozvojová potřeba: 3. B. Podpora cestovního ruchu 

5.3. Živý cestovní ruch a volný čas 

Rozvojová potřeba: 1. Oblast – Doprava, 3.Ob-
last-Cestovní ruch a kulturní památky 

5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní 
ruch a volný čas (IROP, PRV) 
Rozvojová potřeba: 1. B. Infrastruktura pro cyklistickou do-
pravu; 3. C. Investice do služeb a infrastruktury v cestovním 
ruchu 
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3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+  

Tabulka 5 Naplňování SRR ČR 21+ prostřednictvím opatření Strategického rámce SCLLD 

 

Specifický cíl Strategického rámce 
SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

1.1. Zlepšování kvality obslužnosti 
a bezpečnosti dopravy v regionu 

 

1.1.1. Podpora dopravní obslužnosti veřej-
nou dopravou a investice do modernizace sil-
nic (IROP) 

3.2. Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů 

1.1.2. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a 
terminálů hromadné dopravy (IROP) 

3.2. Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů 

1.2. Pitná voda a čištění odpadních 
vod  

 

 

1.2.1. Investice do zdrojů pitné vody, vodo-
vodů, kanalizací a ČOV (OPŽP, IROP) 

 

Opatření nenaplňuje žádný SC SRR ČR 21+ 

1.3. Veřejné sítě 1.3.1. Podpora infrastruktury pro informační 
a komunikační technologie 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základy regio-
nálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a pod-
pořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce 

1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a 
veřejného rozhlasu 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základy regio-
nálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a pod-
pořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce 

 

 



 

 

 

 Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko  
na období 2021–2027 

 

40 

Specifický cíl Strategického rámce 
SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

2.1. Rozvoj podnikání 

 

2.1.1. Modernizace a rozvoj nezemědělského 
podnikání  

5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst 

2.1.2. Modernizace a rozvoj zemědělského a 
lesního podnikání 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základy regio-
nálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a pod-
pořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce 

5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst 

2..1.3. Podpora lokálních producentů a jejich 
produktů 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základy regio-
nálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a pod-
pořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce 

5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst 

2.2. Podpora zaměstnanosti 2.2.1. Podpora a rozvoj nových pracovních 
míst  

5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst 

2.2.2. Podpora rekvalifikací a vzdělávání za-
městnanců 

5.1. Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních 
pracovních míst 

5.4. Zajištění dostatečné občanské vybavenosti 
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Specifický cíl Strategického rámce 
SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.1. Aktivní spolkový život 3.1.1. Podpora spolkové činnosti na venkově 5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích 

3.1.2. Podpora akceschopnosti JPO V a SDH 5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích 

3.1.3. Rozvoj a podpora rodinných vazeb, 
mezigeneračního začleňování ,mezisekto-
rové spolupráce a komunitně vedeného míst-
ního rozvoje 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích 

6.2. Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spo-
lupráci aktérů v území 

3.1.4. Budování a modernizace sportovišť a 
dětských hřišť 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích 

3.2. Infrastruktura pro veřejný život 3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba ob-
jektů pro veřejný a spolkový život (obecní 
úřady, knihovny, školy, školky, kulturní a ko-
munitní domy), snižování energetické nároč-
nosti veřejných budov a jejich zabezpečení 

5.4. Zajištění dostatečné občanské vybavenosti 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích 

3.2.2. Investice do infrastruktury pro sociální 
inkluzi a zlepšování kvality sociální péče 

5.4. Zajištění dostatečné občanské vybavenosti 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 



 

 

 

 Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko  
na období 2021–2027 

 

42 

Specifický cíl Strategického rámce 
SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

3.2. Infrastruktura pro veřejný život 3.2.3. Podpora a revitalizace stávajících ve-
řejných prostor a brownfieldů 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny regi-
onálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu  

3.3. Kvalitní vzdělávání na venkově 3.3.1. Investice do základních a mateřských 
škol a podpora kvalitního a moderního for-
málního i neformálního vzdělávání 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

5.4. Zajištění dostatečné občanské vybavenosti 

3.4. Sociální péče na venkově 

 

3.4.1. Podpora sociální a neformální komu-
nitní péče na venkově a rozvoj sociálních 
podniků 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

 

3.4.2. Investice do terénních a ambulantních 
sociálních a zdravotních služeb 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích. 

3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální pre-
vence na venkově 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích. 

3.4.4. Podpora edukační a informační činnost 
v sociálních službách 

5.3. Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické chudoby a 
podporovat komunitní život v obcích. 
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Specifický cíl Strategického rámce 
SCLLD 

Opatření Strategického rámce SCLLD Specifický cíl SRR ČR 21+ 

4.1. Ochrana přírody, podpora eko-
logie 

4.1.1. Podpora odpadového hospodářství a 
čistoty krajiny 

6.3. Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet 
SMART řešení 

4.1.2. Naučné stezky, informační a edukační 
činnosti v oblasti ekologie 

3.4. Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit jejich degradaci 

4.2. Zachování krajiny a životního 
prostředí 

4.2.1. Podpora ekologické stability, estetič-
nosti a průchodnosti krajiny 

3.4. Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny a 
zamezit jejich degradaci 

5.1. Hmotné kulturní dědictví pro 
další generace 

5.1.1. Investice do oprav, oživení a zpřístup-
nění památek 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 

5.2. Kvalitní spolupráce a propa-
gace v cestovním ruchu 

5.2.1. Podpora marketingových nástrojů pro 
cestovních ruch a spolupráce aktérů v ob-
lasti cestovního ruchu  

6.2. Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a posilovat spo-
lupráci aktérů v území 

5.3. Živý cestovní ruch a volný čas 5.3.1. Investice do infrastruktury pro ces-
tovní ruch a volný čas 

3.1. Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základy regio-
nálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu a pod-
pořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce 

3.3. Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském 
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika a 
reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně 
vyloučených lokalit 
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3.3 Popis integrovaných rysů strategie  

Tabulka 6 Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko 21+ 

 

Název Opatření  

Strategického rámce                              

1.1.1.Podpora dopravní ob-
služnosti veřejnou dopravou a 
investice do modernizace sil-
nic 

x 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. Investice do cykloste-
zek, bezpečnosti a terminálů 
hromadné dopravy 

 x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1.2.1. Podpora vodních zdrojů 
a čištění odpadních vod   x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 

1.3.1 Podpora infrastruktury 
pro informační a komunikační 
technologie 

   x 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. Investice do veřejných 
sítí, osvětlení a veřejného roz-
hlasu 

    x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. Modernizace a rozvoj 
nezemědělského podnikání      x 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2.1.2. Modernizace a rozvoj 
zemědělského podnikání       x 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

2.1.3. Podpora lokálních pro-
ducentů a jejich produktů        x 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2.2.1. Podpora a rozvoj no-
vých pracovních míst         x 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2.2.2. Podpora rekvalifikací a 
vzdělávání zaměstnanců          x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

3.1.1. Podpora spolkové čin-
nosti na venkově           x 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

3.1.2. Podpora akceschopnosti  
JPO V a SDH            x 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Rozvoj a podpora rodin-
ných vazeb…             x 1 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4. Budování a moderni-
zace sportovišť a dětských 
hřišť 

             x 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. Obnova, modernizace a 
výstavba objektů pro veřejný a 
spolkový život… 

              x 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. Investice do infrastruk-

tury pro sociální inkluzi a zlep-

šování kvality  
sociální péče 

 
 

         

 

   
x 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

3.2.3. Podpora revitalizace 
stávajících veřejných prostor a 
brownfieldů 

                x 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

3.3.1. Investice do základních 
a mateřských škol a podpora 
kvalitního a moderního, for-
málního i neformálního, vzdě-
lávání 

                 
x 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 
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Název Opatření  

Strategického rámce                              

3.4.1. Podpora sociální a ne-
formální komunitní péče na 
venkově a rozvoj sociálních 
podniků 

                  
x 3 0 2 0 0 0 0 0 0 

3.4.2. Investice do terénních a 
ambulantních sociálních a 
zdravotních služeb 

  
 

                x 3 2 0 0 0 0 0 0 

3.4.3. Podpora bezpečnosti a 
sociální prevence na venkově                     x 3 0 0 0 0 0 0 

3.4.4. Podpora edukační a in-
formační činnosti v sociálních 
službách                      x 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. Podpora odpadového 
hospodářství a čistoty krajiny 

                    
 

 x 0 1 0 0 0 

4.1.2. Naučné stezky, infor-
mační a edukační činnost v 
oblasti ekologie 

                       x 1 0 0 2 

4.2.1. Podpora ekologické sta-
bility, estetičnosti a průchod-
nosti krajiny 

                        x 0 0 0 

5.1.1. Investice do oprav, oži-
vení a zpřístupnění památek                          x 1 2 

5.2.1. Podpora marketingo-
vých nástrojů pro cestovní 
ruch a spolupráce aktérů v ob-
lasti cestovního ruchu 

                          
x 2 

5.3.1. Investice do infrastruk-
tury pro cestovní ruch a volný 
čas 

                           x 

Pozn.: 0=žádná vazba mezi opatřeními,1=slabá vazba mezi opatřeními,2=středně silná vazba mezi opatřeními,3=silná vazba mezi opatřeními 

Komentáře k provázanosti jednotlivých opatření: 

● 1.1.1. Podpora dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a investice do modernizace silnic má silnou 
věcnou a finanční vazbu s opatřením 1.1.2. Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hro-
madné dopravy, rovněž je možná časová, územní i finanční souvislost s opatřením 1.2.1. Podpora vod-
ních zdrojů a čištění odpadních vod, kdy po vybudování vodovodu, či kanalizace následuje většinou 
obnova, či modernizace silnic, zároveň při rekonstrukci silnic je častá i renovace zastaralého veřejného 
osvětlení, či jiných sítí proto i s opatřením 1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a veřejného roz-
hlasu je možná finanční či územní provazba. 

● 1.1.2 Investice do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy časově, věcně a územně 
souvisí s opatřením 1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a veřejného rozhlasu, kdy v rámci bez-
pečnosti je často třeba vybudovat bezpečné osvětlené přechody pro chodce, osvětlit nově vybudované 
chodníky, či cyklostezky. Věcně toto opatření souvisí s opatřením 3.2.3. Podpora revitalizace stávajících 
veřejných prostor a brownfieldů, kdy právě veřejný prostor je tím, kde se dané projekty realizují. Důle-
žitou vazbu najdeme s opatřením 5.3.1 Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas, kdy 
právě cyklostezky jsou důležitým prvkem pro cestovní ruch a volný čas v našem území MAS Telčsko. 

● 1.2.1. Podpora vodních zdrojů a čištění odpadních vod souvisí věcně i územně s opatřením 4.1.1. Pod-
pora odpadového hospodářství a čistoty krajiny a v případě budování čistíren odpadních vod 
a kanalizací, které přispívá k naplňováním ekologického přístupu k životu na venkově, je zde souvislost 
s opatření 4.2.1 Podpora ekologické stability, estetičnosti a průchodnosti krajiny  
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● Vzhledem k potřebě pokrytí venkovských oblastí kvalitním internetem, který umožní rozvoj podnikání 
na venkově, zkvalitnění výuky dětí a žáků, vznik nových forem pracovních míst, rozvoj činnosti spolků 
apod., má opatření 1.3.1. Podpora infrastruktury pro komunikační a informační technologie územní a 
věcnou vazbu na mnoho opatření Strategického rámce. Silná vazba je s opatřením 2.1.1. Modernizace 
a rozvoj nezemědělského podnikání, 2.1.2. Modernizace a rozvoj zemědělského podnikání a dále s 
opatřením 3.3.1. Investice do základních a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního formál-
ního a neformálního vzdělávání. Možná provázanost je s opatřeními 2.2.1. Podpora a rozvoj nových 
pracovních míst, 3.1.1. Podpora spolkové činnosti na venkově a 3.1.2. Podpora akceschopnosti JPO V 
a SDH. 

● 1.3.2. Investice do veřejných sítí, osvětlení a veřejného rozhlasu má hlavní spojitost s veřejným pro-
storem. Kromě výše uvedených vazeb je zde územní provázanost s opatřením 3.2.3. Podpora revitali-
zace stávajících veřejných prostor a brownfieldů 

● S rozvojem podnikání v našem území, tedy opatření 2.1.1. Modernizace a rozvoj nezemědělského pod-
nikání je provázáno věcně i územně opatření 2.1.2. Modernizace zemědělského podnikání, kdy se na-
bízí právě možnost diverzifikace zemědělského podnikání, rovněž silná provazba s opatřeními 2.1.3 Pod-
pora lokálních producentů a jejich produktů a 2.2.1. Podpora a rozvoj nových pracovních míst. 
Neméně důležitá je i organizační a finanční souvislost s opatřením 2.2.2. Podpora rekvalifikací 
a vzdělávání zaměstnanců. Progres podnikání je spojený i možností revitalizací brownfieldů na nové 
provozovny tedy vazba k opatření 3.2.3 Podpora revitalizace stávajících veřejných prostor 
a brownfieldů. Rozvoj nezemědělského podnikání je v našem území dán mnoha možnostmi v oblastech 
cestovního ruchu, proto je zde silná věcná i územní provázanost s opatřením 5.3.1. Investice do in-
frastruktury pro cestovní ruch a volný čas. 

● 2.1.2. Modernizace a rozvoj zemědělského podnikání souvisí s podporou místních producentů a tzv. 
rodinných farem, jakož i diverzifikace zemědělství s možností i určité nabídky pro cestovní ruch – zde 
tedy vazby na opatření 2.1.3 Podpora lokálních producentů a jejich produktů a 5.3.1. Investice do 
infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas. Rozvoj a modernizace zemědělského podnikání souvisí i 
s nabídkou pracovních míst pro mladé lidi, kteří se rozhodnout žít na venkově a mají zájem v zeměděl-
ství pracovat. Proto je zde logická vazba na opatření 2.2.1. Podpora a rozvoj pracovních míst.  S vytvá-
řením nových pracovních míst, jakož i s diverzifikací zemědělské činnosti, je samozřejmě spojena mož-
nost dalšího vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců v zemědělství-proto vazba na opatření 2.2.2. Pod-
pora rekvalifikací a vzdělávání zaměstnanců. Aby naše krajina zůstala zachovaná, přirozená, čistá a byl 
dostatek vody v krajině, je třeba, aby se i k hospodaření na zemědělské půdě začalo přistupovat zcela 
jinak – více ekologicky, proto je zde vazba opatření 2.1.2. na opatření 4.2.1. Podpora ekologické stabi-
lity, estetičnosti a průchodnosti krajiny. 

● 2.1.3. Podpora lokálních producentů a jejich produktů samozřejmě souvisí s rozvojem zemědělského i 
nezemědělského podnikání v regionu. Finančně a územně souvisí i s opatřením 2.2.1. Podpora a rozvoj 
pracovních míst a rovněž potřebou vzdělávání zaměstnanců, tedy vazba na opatření 2.2.2. Podpora 
rekvalifikací a vzdělávání zaměstnanců. Územní souvislost je třeba hledat i s opatřením 3.2.3. Podpora 
revitalizace stávajících veřejných prostor a brownfieldů, kde právě revitalizace nevyužívaných prostor 
může pomoci rozvoji nebo vzniku lokálního produktu. Důležitá je i vazba tohoto opatření na místní trhy, 
obchodníky, restaurace, ubytovací zařízení apod. tedy i infrastrukturu pro cestovních ruch- viz. opatření 
5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas.  

● Vznik nových pracovních míst v našem území souvisí především s rozvojem zemědělského a nezeměděl-
ského podnikání, jakož i služeb v cestovním ruchu. Kromě vazeb uvedených viz. výše je opatření 2.2.1. 
Podpora a rozvoj nových pracovních míst finančně a organizačně spojené se vzděláváním zaměstnanců, 
případně jejich rekvalifikacemi- viz. vazba na opatření 2.2.2. Podpora rekvalifikací a vzdělávání zaměst-
nanců. Kromě zemědělství je v území naší MAS důležitou oblastí pro vytváření nových pracovních míst i 
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turistický ruch. Zejména město Telč, jehož památky jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNE-
SCO, nabízí možnosti pro vznik nových pracovních míst. Je zde tedy zřejmá věcná vazba na opatření 
5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas. 

● 2.2.2. Podpora rekvalifikací a vzdělávání zaměstnanců pracujících v cestovním ruchu, který hraje v na-
šem území významnou úlohu, je důležitá. Podnikatelům možní flexibilitu a diverzifikaci v nabídce služeb 
a včasnou reakci na současné trendy v oblasti cestovního ruchu. Toto opatření má tedy územní a fi-
nanční souvislost s opatřeními 5.2.1 Podpora marketingových nástrojů pro cestovní ruch a spolupráce 
aktérů v cestovním ruchu i s opatřením 5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas. 

● 3.1.1. Podpora spolkové činnosti na venkově má provázanost s mnoha opatřeními, který zahrnují mož-
nosti materiální, ale i nemateriální podpory spolků v území MAS Telčsko. Pro svůj rozvoj považují, dle 
šetření v území, za nejdůležitější zázemí pro svou činnost, je zde tedy silná vazba k opatření 3.1.4. Bu-
dování a modernizace sportovišť a dětských hřišť a 3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba objektů 
pro veřejný a spolkový život, snižování energetické náročnosti veřejných budov a jejich zabezpečení.  
Důležitými spolky v obcích našeho území jsou SDH, proto silná vazba na 3.1.2. Podpora akceschopnosti 
JPO V a SDH. Další důležitou vazbou je 3.1.3. Rozvoj a podpora rodinných vazeb, mezigeneračního 
začleňování, mezisektorové spolupráce a komunitně vedeného místního rozvoje, protože právě spolky 
jsou často pojítkem mezi různými skupinami lidí v daném místě. Zapojení lidí do spolků má zejména pro 
děti a mládež význam určité prevence proti nežádoucím jevům ve společnosti, proto vazba na opatření 
3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence na venkově. Aktivní trávení volného času prací ve spol-
cích a propojování různých aktérů v území pomůže zdůvodnit i vazbu na opatření 5.3.1. Investice do 
infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas. 

● 3.1.2. Podpora akceschopnosti JPO V a SDH se jeví nejvíce potřebná jako podpora v zázemí JPO a SDH, 
kterým jsou hasičárny, proto je zde souvislost s opatřením 3.2.1. Obnova a modernizace a výstavba 
objektů pro veřejný a spolkový život, snižování energetické náročnosti veřejných budov a jejich za-
bezpečení. Příprava členů požárních jednotek a hasičských sborů je důležitá i z hlediska fyzické kondice. 
K tomu slouží právě hřiště a sportoviště v obcích, která jsou často přizpůsobená i pro požární sport. Je 
zde tedy vazba s opatřením 3.1.4 Budování a modernizace sportovišť a dětských hřišť. 

● Opatření 3.1.3. Podpora rodinných vazeb, mezigeneračního začleňování, mezisektorové spolupráce 
a komunitně vedeného místního rozvoje má vazbu územní i organizační s mnoha dalšími opatřeními, 
které mají za úkol podpořit fungující komunitní život v našem území MAS. Jedná se o opatření 3.1.4. 
Budování dětských hřišť a sportovišť, 3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba objektů pro veřejný a 
spolkový život, snižování energetické náročnosti veřejných budov a jejich zabezpečení, 3.3.1. Inves-
tice do základních a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního, formálního a neformálního 
vzdělávání, 3.4.1. Podpora sociální a neformální komunitní péče na venkově a rozvoj sociálních pod-
niků a 3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence na venkově. 

● Opatření 3.1.4 Budování a modernizace sportovišť a dětských hřišť má kromě výše uvedené vazby na 
opatření pro podporu spolkové činnosti určitě v našem územní i organizační vazbu na opatření 3.3.1. 
Investice do základních a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního, formálního 
a neformálního vzdělávání. Souvisí to se skutečností, že sportoviště, nebo dětské hřiště využívají 
v obcích nejen spolky, ale i ZŠ nebo MŠ ke své výuce. Možnost aktivního trávení volného času sportová-
ním souvisí i s prevencí nežádoucích jevů na venkově, tedy vazba s opatřením 3.4.3. Podpora bezpeč-
nosti a sociální prevence na venkově. Protože jsou hřiště a sportoviště veřejným prostorem je zde věcná 
vazba i s opatřením 3.2.3. Podpora revitalizace stávajících veřejných prostor a brownfieldů 

● Veřejné objekty a jejich budování, modernizace či obnova jsou potřebné pro aktivní život v obcích. Proto 
opatření 3.2.1. Obnova, modernizace a výstavba objektů pro veřejný a spolkový život, snižování ener-
getické náročnosti veřejných budov a jejich zabezpečení má věcnou, území i finanční souvislost 
a vazbu na opatření týkající se podpory infrastruktury pro aktivní život na venkově. Jedná se kromě výše 
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uvedených opatření i o podporu kvalitního vzdělávání, tedy vazba na opatření 3.3.1. Investice do zá-
kladních a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního, formálního a neformálního vzdělávání. 
Jelikož veřejné budovy se budují ve veřejném prostoru nabízí se vazba na opatření 3.2.3. Podpora revi-
talizace stávajících veřejných prostor a brownfieldů 

● 3.2.2. Investice do infrastruktury pro sociální inkluzi a zlepšování kvality sociální péče souvisí 
s rozvojem a zvyšováním dostupnosti a kvality sociálních služeb na malých obcích. Silná vazba územní, 
organizační i finanční je s opatřeními 3.4.1 Podpora sociální a neformální komunitní péče na venkově 
a rozvoj sociálních podniků, 3.4.2. Investice do terénních a ambulantních sociálních a zdravotních slu-
žeb a nutnost vzdělávání v této oblasti zdůvodňuje vazba na opatření 3.4.4. Podpora edukační 
a informační činnosti v sociálních službách.  

● Opatření 3.2.3. Podpora revitalizace stávajících veřejných prostor a brownfieldů má kromě výše uve-
dených vazeb také vazbu zohledňující ekologický a estetický přínos revitalizace takových prostor, zde je 
tedy vazba na 4.2.1. Podpora ekologické stability, estetičnosti a průchodnosti krajiny. Díky revitalizaci 
brownfieldů může vzniknout i nová infrastruktura pro cestovní ruch, či volný čas, proto vazba na opat-
ření 5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas 

● Opatření vztahující se ke kvalitnímu vzdělávání v našem území 3.3.1. Investice do základních 
a mateřských škol a podpora kvalitního a moderního, formálního a neformálního vzdělávání má 
i územní souvislost s podporou výchovy dětí v oblasti sociální prevence a ekologie, proto je zde prová-
zanost s opatřeními 3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence na venkově a 4.1.2. Naučné stezky, 
informační a edukační činnost v oblasti ekologie.  

● Podpora dostupnosti a rozvoje sociálních služeb na našem území je zakotveno v opatření 3.4.1 Podpora 
sociální a neformální komunitní péče na venkově a rozvoj sociálních podniků, což úzce souvisí věcně 
i finančně s opatřeními 3.4.2. Investice do terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb 
a 3.4.4. Podpora edukační a informační činnosti v sociálních službách.  

● 3.4.2. Investice do terénních a ambulantních sociálních a zdravotních služeb souvisí věcně i územně 
s opatřením 3.4.3. Podpora bezpečnosti a sociální prevence na venkově. Právě terénní sociální služby, 
které působí často v sociálně vyloučených lokalitách nebo přímo poskytují pomoc osobám žijícím na 
okraji společnosti, mohou nejlépe působit i preventivně na různé negativní jevy ve společnosti, které 
jsou právě často spojené s těmito osobami. Aby byla práce v terénních a ambulantních sociálních a zdra-
votních služeb efektivní, a informace o činnosti těchto služeb se dostala do povědomí co nejvíce aktérů 
v území, je důležité neustálé vzdělávání zaměstnanců, nebo dobrovolníků v této oblasti, jakož i srozumi-
telná informační činnost a propagace těchto služeb v území MAS. Proto je zde logická vazba na opatření 
3.4.4. Podpora edukační a informační činnosti v sociálních službách. 
 

● Pokud budou v území občané, zástupci škol a místních samospráv dobře informováni, případně v sociální 
oblasti i náležitě vzděláváni, může to být dobrý předpoklad pro minimalizaci negativních jevů ve společ-
nosti a přínosem pro bezpečnost v území. Proto věcná a územní provazba  opatření  3.4.3. Podpora 
bezpečnosti a sociální prevence na venkově s opatřením 3.4.4. Podpora edukační a informační činnosti 
v sociálních službách.  
 

● 4.1.1. Podpora odpadového hospodářství a čistoty krajiny souvisí územně, časově i věcně s opatřením 
4.2.1. Podpora ekologické stability, estetičnosti a průchodnosti krajiny 

● Opatření podporující edukační ekologické aktivity viz. 4.1.2. Naučné stezky, informační a edukační čin-
nost v oblasti ekologie mohou mít do budoucna určitou územní a věcnou vazbu na opatření 4.2.1. Pod-
pora ekologické stability, estetičnosti a průchodnosti krajiny a rovněž budováním naučných stezek je 
možné přispívat k rozšíření nabídek v cestovním ruchu – tedy vazba na opatření 5.3.1. Investice do in-
frastruktury pro cestovní ruch a volný čas 
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● 5.1.1. Investice do oprav, oživení a zpřístupnění památek mají přínos zejména pro podporu cestovního 
ruchu a možnost propojení aktérů společenského života, např. při pořádání kulturních akcí v rámci 
těchto památek. Je zde tedy vazba na opatření 5.2.1. Podpora marketingových nástrojů pro cestovní 
ruch a spolupráce aktérů v oblasti cestovního ruchu a 5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní 
ruch a volný čas 

● Samotná podpora spolupráce účastníků v cestovních ruchu a různých marketingových nástrojů pro ces-
tovní ruch je zahrnuta v opatření 5.2.1. Podpora marketingových nástrojů pro cestovní ruch 
a spolupráce aktérů v oblasti cestovního ruchu a samozřejmě věcně, finančně i územně souvisí 
s opatřením 5.3.1. Investice do infrastruktury pro cestovní ruch a volný čas 

 

4. Implementační část 

Implementační část Místí akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s. (dále MAS Telčsko) je součástí Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje. MAS Telčsko vyvíjí svou činnost na území mikroregionu Telčsko. 
V současné době zájmové území reprezentuje katastrální území 51 obcí. Mikroregion Telčsko je zároveň členem 
MAS. MAS Telčsko tvoří v současnosti 28 subjektů, z toho 5 zastupují veřejný sektor a 23 sektor soukromý. 

 

4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS  

Organizační struktura MAS Telčsko 

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. je spolek a řídí se stanovami, které jsou jejím základním doku-
mentem a jsou sestaveny dle metodiky o standardizaci MAS. Organizační struktura MAS je přesně vymezena a je 
zakotvená i ve stanovách – viz Obr. 3 - Organizační struktura MAS Telčsko 

Orgány MAS MT jsou: Členská schůze (nejvyšší orgán); Výkonná rada (rozhodovací a statutární orgán); Dozorčí 
rada (kontrolní orgán); Výběrová komise (výběrový orgán) 

Nejvyšším orgánem MAS je Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná 
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Členská schůze je tvořena ze zástupců obcí, 
podnikatelů (zemědělských i nezemědělských), spolků, fyzických osob apod. Rozhodovacím a zároveň 
i kolektivním statutárním orgánem je Výkonná rada. Ta je složena z 3 členů MAS, kteří jsou voleni Členskou schůzí 
na 4 roky. Výběrová komise je výběrovým orgánem a je složená z 5 členů, které volí Členská schůze. Funkční 
období výběrové komise je na 1 rok. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada, která je složená z 3 členů na období 4 
let. 
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Obr. 3 - Organizační struktura MAS Telčsko 

Provoz MAS MT je zajišťován prostřednictvím kanceláře MAS a Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, který 
je zodpovědný za praktický výkon rozhodnutí MAS, za vyhlašování sběru projektů a sběr dat pro jednání rozho-
dovacích orgánů MAS.  

Pravomoci jednotlivých orgánů MAS se řídí dle schválených Stanov Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, 
z. s., které vycházejí z předpokladů Metodiky pro Standardizaci místních akčních skupin.  
Celé znění Stanov MAS Telčsko je ke stažení na www. mastelcsko.cz v sekci O nás a dále jsou zde další doku-
menty a jednací řády k celému provozu MAS Telčsko. 

Kancelář MAS MT a manažer SCLLD 

Kancelář MAS Mikroregionu Telčsko, z. s. řídí a realizuje činnost MAS a je pracovně výkonnou složkou Místní akční 
skupiny Mikroregionu Telčsko, z. s. a jejích výborů. Pracovníci kanceláře jsou odpovědni za praktický výkon roz-
hodnutí místní akční skupiny. Kancelář MAS je vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a metodickým po-
mocníkem při jejich realizaci. Je odpovědná za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS. Kancelář MAS je 
tvořena manažerem MAS MT, který je vedoucím zaměstnancem v pracovněprávním vztahu a dalšími pracovníky 
MAS. Úloha manažera v návaznosti na vypracovanou strategii MAS spočívá zejména v:  Odborné 
a technické zajištění činnosti MAS; Organizování výběrových řízení na nového pracovníka MAS; Spolupráci 
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s poskytovateli dotací; Příjmu projektů, jejich administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti; Vypracování zpráv 
o provedených kontrolách; Organizaci zasedání výběrové komise a přípravě podkladů pro její zasedání; Přípravě 
podkladů a organizaci zasedání výkonné rady; Sestavení plánu kontrol; Pravidelné informování dozorčí rady 
o čerpání prostředků na administraci místní akční skupiny; Další činnosti, které souvisejí s operativním řízením 
MAS.  

Kontakty na pracovníky a statutární zástupce MAS Telčsko jsou zveřejněny na webu MAS: 
https://mastelcsko.cz/kontakty/ 

 

4.2 Popis animačních aktivit  

Základním cílem animačních aktivit naší MAS je snaha o rozvoj venkova, podněcování aktérů v území k činnosti a 
snaha o odkrytí skrytého potenciálu našeho území MAS. Důležitou úlohou je uplatňování principu metody LEA-
DER a snaha o probuzení zájmu a zapojení co největšího počtu subjektů do rozvoje našeho území.  

Základními předpoklady pro dobrou animační činnost je komunikativnost, vstřícnost a ochota, dobrá znalost 
území a jeho významných aktérů, v pravidelných časech otevřená kancelář MAS a dobře fungující webové 
stránky.   

MAS Mikroregionu Telčsko je již několik let fungující MAS, která se snaží o blízký přístup, transparentnost 
a informovanost směřují k aktérům v jejím území. Důležitá je tedy komunikace s potenciálními žadateli 
a účastníky v území. Důležitým bodem pro komunikace s našimi obyvateli je prostřednictvím kanceláře MAS, 
která sídlí na nám. Zachariáše z Hradce v Telči. Nabízíme své služby v daných konzultačních hodinách osobně, 
telefonicky nebo po předchozí domluvě i mimo konzultační hodiny.  

Mezi animační aktivity naší MAS patří zasílání informací všem potencionálním zájemcům ohledně dotačních titulů 
přes MAS , konání seminářů pro žadatele, mapování rozvojových záměrů obcí a dalších aktérů v území, poskyto-
vání konzultací k  dotačním programům, organizování setkání starostů obcí a propojování aktérů v území MAS, 
metodická a konzultační pomoc ZŠ a MŠ při realizaci Šablon a MAP. 

K osvědčeným metodám zlepšování činnosti MAS v území je tzv. osvojování příkladů dobré praxe z území jiných 
MAS, které řeší podobné problémy jako MAS Telčsko a mohou tak napomoci k efektivnímu a rychlejšímu řešení 
při využití nabytých zkušeností – tímto dojde k usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami. 

Naší animační činnost plánujeme rozšířit o propagační aktivity naší MAS, vydávání pravidelných informačních 
periodik a pořádání pravidelných informačních akcí. 

Pro komunikaci a informovanost bude MAS používat tyto komunikační aktivity: 

·         Pro zajištění dostatečné propagace SCLLD bude používat oznámení a zveřejnění aktualit na internetových 
stránkách MAS – s možností položení otázek na dané téma, které končeného žadatele zajímá. 

·         Koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora žadatelů/příjemců 
v rozvíjení projektových záměrů. 

·         Publikování na sociálních sítích (Facebook) nebo v místních zpravodajích (Telčské listy) – ve kterém 
pravidelní uveřejňujeme svůj zpravodaj, který je k dispozici i v elektronické formě a je archivován na strán-
kách MAS. 

https://mastelcsko.cz/kontakty/
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·         Vydávání dílčích propagačních materiálů (letáky apod.) 

·         Dalším krokem je kvalitní informovanost potenciálních žadatelů prostřednictvím informačních seminářů 
a možnost individuálních konzultací projektových záměrů a další prezentační akce na území MAS pro napl-
ňování SCLLD. 

Důležitý je pro nás Přístup zdola nahoru – tzn. Zapojení co nejširší veřejnosti včetně místních aktérů z území 
formou komunitních projednávání, setkávání různých zájmových skupin a případně pracovních skupin, propagace 
SCLLD na tradičních společenských či sportovních akcích – ankety, dotazníky, shromažďování názorů, návrhů a 
podnětů ze strany veřejnosti a informovaní o plnění SCLLD (min. 1x ročně).  

4.3 Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshra-
niční spolupráce  

Popis spolupráce mezi MAS na národní úrovni 

V nadcházejícím období bychom chtěli jednak navázat na dlouholetou spolupráci s tradičními partnery MAS Telč-

sko pro spolupráci (MAS Třešťsko, MAS Jemnicko), ale oslovit i nové partnery např. MAS Česká Kanada. Možnými 

oblastmi spolupráce s ohledem na venkovský ráz jmenovaných regionů a územní propojení 

s neformálním sdružením Regionu Renesance, by mohla být: 

·         Podpora cestovního ruchu – nabídka kulturních, společenských a sportovních akcí, které by zvyšovaly 

atraktivitu území pro návštěvníky jiných regionů (Dračí lodě, Hry bez hranic…), tematicky zaměřené semináře 

na aktuální témata – životní prostředí, změny klimatu, ukázky příkladů dobré praxe apod. 

·         Podpora a propagace řemesel a místních tradic – Vzhledem k vývoji vzdělávání v České republice dochází 

dlouhodobě k odlivu zájemců o učňovské obory. Nastává situace, kdy opět platí „Řemeslo má zlaté dno“. 

S nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v řemeslných oborech se potýká nejen náš region, ale celá Česká 

republika. Proto bychom chtěli formou workshopů, praktických dílniček, ukázek řemesel a jejich propagaci 

u široké veřejnosti podpořit zájem o učňovské školství, ale i zvýšit motivaci k rekvalifikaci u zájemců 

o zaměstnání. Další aktivitou v rámci projektu by bylo upevňování tradic formou podpory tradičních kultur-

ních a společenských akcí, které by propagovali tradiční zvyky, historický vývoj řemesel a venkovských tradic. 

Tato aktivita je úzce spojena s prohlubováním sounáležitosti obyvatel s regionem a omezení vylidňování 

venkova. 

·         Podpora muzeí a expozic na území – propagace formou krátkých filmů, brožur a fotografií, propojení 

prostor stávajících expozic s dalšími kulturními a společenskými aktivitami např. besedami s pamětníky, vý-

stavami, recitály, koncerty, benefičními a charitativními akcemi. 
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·          Propagace značky Vysočina regionální produkt® nejen na úrovni tradičních partnerských MAS, ale ve 

spolupráci s dalšími MAS v Kraji Vysočina. Pořádání farmářských trhů zaměřených na místní produkci, pod-

pora prodeje místních produktů s ohledem na přidanou hodnotu kvality potravin. 

·         Podpora životního prostředí – Vzhledem k venkovskému rázu území, které mají zúčastněné MAS ve své 

územní působnosti a stále aktuálnějšímu tématu přizpůsobování se změnám klimatu, bychom chtěli projekt 

spolupráce koncipovat formou zejména propagace zdravého životního stylu, praktických rad a příkladů 

dobré praxe v oblasti přizpůsobování se změnám klimatu ve venkovském regionu u široké veřejnosti napříč 

všemi věkovými skupinami. Formou výstupu by mohly být kromě odborných seminářů, workshopů 

a propagačních akcí, také propagační filmy z jednotlivých dotčených oblast. Přidaná hodnota spolupráce – 

tato problematika přesahuje hranice nejen území MAS, ale celé republiky. 

4.4 Popis monitoringu a evaluace strategie  

MAS Telčsko bude provádět monitorovací a evaluační činnosti v souladu s metodickým pokynem pro využití in-
tegrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 a v souladu s doplňujícími 
metodickými instrukcemi Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky. 

Pro sledování a vyhodnocování plnění jednotlivých opatření/fiche Akčního plánu budou ze strany jednotlivých 
ŘO stanoveny povinné indikátory z NČI. Hodnoty těchto indikátorů budou sledovány v monitorovacím systému. 

 

Cílem evaluace realizace SCLLD MAS Telčsko bude:  

● Zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace pří-
padných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích; 

● Zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Telčsko v souvislosti s implementací SCLLD 
za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností 
a procesů; 

● Zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice 
vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování stanovených cílů; 

● Zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Telčsko.   
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4.4.1 Indikátory na úrovni strategických cílů Strategického rámce SCLLD  

MAS Telčsko si nastavuje monitorovací indikátory pro všechny specifické cíle, aby bylo možné monitorovat jejich 
naplňování.  

 

Tabulka 7 Indikátory na úrovni strategických cílů SCLLD  

Strategický cíl  Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota 

(1. 1. 2021) 

Cílová hodnota  

(31. 12. 2027) 

Bezpečná doprava 
a kvalitní veřejná 

infrastruktura 

Počet realizovaných 
projektů na území 

MAS Telčsko.  

 

Počet projektů 0 4 

Rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti 

Počet podpořených 
žadatelů v území 

MAS Telčsko 
Počet žadatelů 0 10 

Kvalitní život na 
venkově 

Počet vybudovaných, 
modernizovaných a 
rekonstruovaných 
objektů na území 

MAS Telčsko 

Počet objektů 0 4 

Počet podpořených 
subjektů v oblasti 

zdravotní, sociální a 
neformální komu-

nitní péče na území 
MAS Telčsko 

Počet subjektů 0 4 

Zdravé životní pro-
středí a krajina 

Počet podpořených 
projektů na území 

MAS Telčsko 
   Počet projektů 0 2 

Cestovní ruch, pa-
mátky a kultura 

kolem nás 

Počet modernizova-
ných a rekonstruova-

ných objektů na 
území MAS Telčsko 

Počet objektů 0 3 

Počet podpořených 
žadatelů na území 

MAS Telčsko 
   Počet žadatelů 0 4 
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5. Povinná příloha – Čestné prohlášení  

Čestně prohlašuji, že údaje a informace uvedené v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního 
rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) jsou pravdivé. Rovněž čestně prohlašuji, že údaje uvedené 
v žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 (Koncepční část) 
jsou shodné s údaji poskytnutými v rámci procesu kontroly dodržování standardů MAS.  

 

 

V Telči dne 14. 9. 2021 

       ………………………………………………………. 

       Statutární zástupce Místní akční skupiny  
       Mikroregionu Telčsko, z. s. 

       Marie Prknová – předsedkyně MAS Telčsko 


		2021-09-14T10:02:50+0200
	Marie Prknová


		2021-11-05T12:17:13+0100
	RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.




