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Zápis ze setkání Focus Group k přípravě Strategie CLLD 

2021-2027 MAS Radbuza, z.s. 

 

Termín konání: 18. 5. 2021 v 15:30 

Místo konání: online 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Průběh setkání Focus Group 

Setkání se s ohledem na stávající pandemickou situaci konalo online formou na platformě Zoom. 

Účastníci byli v úvodu seznámeni s účelem a cíli fokusní skupiny k přípravě nového programového 

období, tj. SCLLD 2021-2027.  

Na úvod bylo zrekapitulováno nastavení SCLLD MAS Radbuza aktuálně končícího programového 

období, které se soustředí na 6 oblastí rozvoje území. Následně byly prostřednictvím PowerPoint 

prezentace předloženy výstupy z Mid-term evaluace SCLLD z roku 2019 a účastníci byli vyzváni k diskuzi 

nad jejich aktuálností pro nadcházející období: 

 

Do jaké míry jsou platné body SWOT analýzy z SCLLD 2014-2020 – silné stránky? 

▪ spolková činnost 

▪ zachovalý charakter tradiční vesnice 

▪ značné množství kulturních památek 

▪ bezpečné území pro bydlení (nízká kriminalita) 

▪ blízkost krajského města Plzně 

▪ kvalitní životní prostředí  

▪ dálnice – dopravní obslužnost – vzhledem k rozlehlosti území MAS Radbuza není relevantní pro 

celé území 

▪ zachovalá příroda 

▪ dostupná zdravotní péče 

▪ propojení na Bavorsko 

▪ bohatá historie území  
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▪ nízká nezaměstnanost 

▪ rozvinutý průmysl 

▪ vysoká hustota obyvatel – nízká migrace do měst 

▪ aktivita občanů 

▪ nízký věkový průměr 

▪ velké množství ZUŠ 

▪ vysoká úroveň školství 

▪ dostatečná kapacita ZŠ a MŠ 

▪ dostatek kvalitních pracovních příležitostí 

▪ meziobecní spolupráce: rozvoj a spolupráce obcí a navzdory odlišné politické příslušnosti jejich 

vedení 

Účastníci fokusní skupiny vyjádřili souhlas s platností silných stránek území MAS Radbuza. Jeden 

z diskutujících vznesl poznámku ohledně relevantnosti některých bodů pro celé území vzhledem 

k jeho rozsáhlosti a členitosti.  

 

Do jaké míry jsou platné body SWOT analýzy z SCLLD 2014-2020 – slabé stránky? 

▪ technický stav kulturních památek 

▪ nevyhovující dopravní obslužnost v malých obcích  

▪ nedostatečná technická infrastruktura 

▪ dopravní zátěž v obcích ležících na silnici 1. třídy  

▪ nedostatečné využívání brownfields  

▪ nevyužité letiště v Líních 

▪ nízká četnost a podpora lokálních produktů  

▪ nakládání s odpady 

▪ nízká úroveň infrastruktury cestovního ruchu zejména ubytovacích a pohostinských služeb 

▪ stav půdního fondu 

▪ málo cyklostezek, nízká kvalita 

▪ nízká úroveň kulturní krajiny 

▪ nedostatek sociálních služeb 
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▪ zemědělství orientované na velkovýrobu  

▪ nízká podpora malých individuálních zemědělců 

▪ průmyslové zóny 

▪ nízká úroveň infrastruktury cestovního ruchu 

▪ nedostatek iniciátorů spolkové činnosti – spolková činnost relativně rozšířená, ale stále prostor 

růstu do budoucna 

▪ nedostatek kvalifikované pracovní síly 

▪ nevyjasněné majetkové vztahy 

▪ špatný stav silnic III. a IV. třídy 

▪ nedostatečná kapacita zařízení alternativního předškolního vzdělávání 

Účastníci fokusní skupiny diskutovali zejména nad bodem „nedostatek iniciátorů spolkové činnosti“. 

Panuje shoda, že v území sice není kritický nedostatek iniciátorů spolkové činnosti, přesto je potřeba 

spolkovou činnost dále podporovat. Jeden z diskutujících dodal, že tato oblast je také záležitostí obcí 

a měst, kde se lze v ideálních případech setkat i s meziobecní spoluprací. Dále proběhla diskuze nad 

kapacitami alternativních předškolních vzdělávacích zařízení v území, které byly vyhodnoceny jako 

nedostatečné a tento bod byl přidán do slabých stránek. 

 

Do jaké míry jsou platné body SWOT analýzy z SCLLD 2014-2020 - příležitosti? 

▪ využití zrekonstruovaných kulturních památek  

▪ zlepšení občanské vybavenosti a služeb  

▪ využití dotací 

▪ plánovaná dálková cyklotrasa Praha – Plzeň – Regensburg 

▪ využití vazeb místních NNO 

▪ využití letiště Líně pro činnosti, které nenarušují kvalitu života 

▪ zkvalitnění systému nakládání s odpady 

▪ posílení mimoprodukčních funkcí a rozvoj služeb v zemědělství 

▪ využití kvalitního životního prostředí 

▪ řeky Radbuza, Berounka a Mže (vodní toky území MAS Radbuza) a jejich provázanost s regionem, 

využití možností, které nabízí (vodní turistika, technické památky, rekreační a volnočasové 

aktivity)  

V části zaměřené na příležitosti byl kladně zhodnocen dopad cyklotrasy Plzěn-Regensburg pro území 

s ohledem na příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu včetně přesahu do dalších oblastí místního  
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podnikání. Tento dopad se netýká jen velkých cyklotras, ale obdobný efekt lze očekávat u cyklotras 

lokálního a regionálního charakteru. Účastníci se dále shodli na významu vodních toků jako 

příležitostí pro rozvoj území MAS Radbuza v oblasti volnočasových a rekreačních aktivit (technické 

památky, vodní turistika).   

 

Do jaké míry jsou platné body SWOT analýzy z SCLLD 2014-2020 - hrozby? 

▪ ohrožení financování obcí v souvislosti s činností státu a daňovou soustavou 

▪ sociopatologické jevy – problémy mládeže  

▪ využití letiště Líně pro mezinárodní dopravu – aktuálně se nejeví jako hrozba 

▪ ohrožení kulturního dědictví  

▪ ohrožení půdního fondu 

▪ ohrožení dostupnosti zdravotní péče 

▪ ohrožení malých venkovských škol 

▪ centralizace služeb a veřejné správy a tím i zhoršení jejich dostupnosti  

▪ nedostatek pitné vody 

▪ možná ekonomická krize, problematika cizinců po ztrátě zaměstnání 

▪ klimatická změna – hrozba sucha i povodní 

▪ ohrožení zemědělského a lesního fondu 

▪ narůstající počet ubytoven 

▪ tlak na slučování obcí 

▪ pandemie a její dopad na území a jeho rozvoj  

V kapitole hrozby shledal jeden z účastníků, že bod využití letiště Líně pro mezinárodní dopravu se dle 

aktuálně dostupných informací nejeví jako hrozba. S ohledem na zkušenosti a dopady pandemie 

covid-19 z roku 2020–2021 byl do této kapitoly přidán bod „pandemie a její dopad na území a jeho 

rozvoj“.   

 

V další části jednání probíhala diskuse k jednotlivým operačním programům pro nové programové 

období 2021-2027. U každého z nich byli účastníci seznámeni s aktuálně podporovanými oblastmi a 

aktivitami a předpokládanými aktivitami daného operačního programu pro programové období 2021-

2027. U každého z operačních programů byli následně účastnici vyzváni k diskuzi nad plánovanými 

aktivitami a jejich relevantností pro MAS Radbuza.  
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Program rozvoje venkova – Společná zemědělská politika  

 

Předpokládané možné podporované aktivity pro CLLD 2021-2027 z cíle H:  

• Investice do zemědělských podniků 

• Podpora zpracování zemědělských produktů a uvádění na trh  

• Budování a zkvalitňování lesnické a zemědělské infrastruktury, neproduktivní investice 

v lesích, stezky 

• Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch 

• Podpora kvality technologií a produktů v lesích 

• Hasičské zbrojnice pro jednotky požární ochrany V. kategorie 

• Obchody 

• Památky místního významu – diskutována možnost podpory památek v území  

• Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven (kromě profesionálních), komunitní centra a zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání – diskutována možnost vyřešení nedostatečné kapacity 

alternativních zařízení předškolního vzdělávání 

 

Integrovaný regionální operační program  

Předpokládané možné podporované aktivity pro CLLD 2021-2027 z cíle 5.1: Podpora integrovaného, 

sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu 

a bezpečnosti mimo městská území: 

• Zvýšení bezpečnosti v dopravě (vč. mostů) a jako doplňková aktivita také rekonstrukce 

komunikací 

• Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu (vč. turistické napojující se na stávající 

cyklostezky) 

• Revitalizace veřejných prostranství (vč. zastávek) 

• Odolnost jednotek požární ochrany II., III. a V. kategorie, budování/revitalizace umělých 

zdrojů požární vody 

• Zvyšování kapacit dětských skupin a mateřských škol (vč. hygienických požadavků) 

• Zkvalitňování základních škol s vazbou na klíčové kompetence, bezbariérovost a konektivitu, 

zkvalitňování zázemí pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkvalitňování 

zázemí pro pracovníky škol, kmenové učebny neúplných škol, zázemí pro komunitní aktivity 

• Budování infrastruktury pro sociální služby 
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• Obnova muzeí, knihoven a kulturních památek 

• Budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu – trasy, orientační systémy, odpočívadla, 

parkoviště, sociální zařízení, infocentra – diskutována provazba na silné a slabé stránky ze 

SWOT analýzy 

 

Operační program Zaměstnanost + 

Předpokládané možné podporované aktivity pro CLLD 2021-2027 z cíle 2.1: Posílit aktivní začleňování 

občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost: 

Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí: 

• Aktivizace a participace cílových skupin, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování 

a rozvoje komunitních center 

• Sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí 

• Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny 

zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci 

• Sdílená a neformální péče vč. paliativní a domácí hospicové 

• Zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově (obdoba sociálního 

podnikání) 

• Posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny 

• Vzdělávací a osvětové aktivity 

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Předpokládané možné podporované aktivity pro CLLD 2021-2027 z cíle 2.1: Posílení růstu 

a konkurenceschopnosti malých a středních podniků: 

• Pořízení užitkových vozidel na alternativní pohon 

• Podpora infrastrukturních a energeticky úsporných opatření v malých a středních podnicích 

• Pořízení nebo modernizace technologií v malých a středních podnicích (kromě prosté obnovy) 

• Zavádění digitalizace a automatizace v malých a středních podnicích (kromě kancelářského 

vybavení) 

Účastníci vyjádřili souhlas se zapojením MAS Radbuza do tohoto operačního programu. 
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Operační program Životní prostředí 

Předpokládané možné podporované aktivity pro CLLD 2021-2027 z cíle Priorita 1 – Životní prostředí – 

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 

• snížení energetické náročnosti veř. budov a veř. infrastruktury 

• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie 

• výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové 

budovy 

• doprovodné aktivity: 

• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov 

• zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu 

MAS není ve stávajícím období do tohoto operační programu zapojena. Jde o poměrně úzké spektrum 

aktivit, vstup do operačního programu pro nadcházející programové období bude ještě dále 

prodiskutován.  

 

Na závěr byli účastnící fokusní skupiny seznámeni s dalším postupem příprav SCLLD 2021-2027. Do 

konce května se očekává vyhlášení výzvy na podávání Koncepční části SCLLD 2021-2027. V rámci sbírání 

dat se plánují rozhovory se starosty o projektových záměrech na nejbližší roky. Předpokládá se, že od 

konce roku 2021 do cca poloviny roku 2022 budou podávány jednotlivé akční plány. Stávající strategie 

bude realizována do poloviny roku 2023. 

Účastnici byli též informováni, že se plánuje veřejné projednání strategického dokumentu formou 

připomínkového řízení. Po zapracování podmínek pak bude dokument finálně projednán a schválen 

Valnou hromadou MAS Radbuza, z.s. 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod. 

 

Zapsala: Pavla Bartásková 
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