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ZPRÁVA 
  z pracovní skupiny 

Místní ekonomika a podnikání 
Životní prostředí a kulturní dědictví 

 

Termín konání: 3. 11. 2014 (pondělí) 
Místo konání: Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Čas konání:  10:00 hodin 
 
 

PS : Životní prostředí a kulturní dědictví 
 
Připomínky účastníků k opatřením: 

 

KO 1.1.1 

- jsou to mnohamilionové investice mimo možnosti MAS 

- podpořit např. výstavbu tůní, studánek 

KO 1.1.3. až 5. 

- toto opatření je dobře dotované z jiných programů,  

- opět mnohamilionové projekty mimo možnosti MAS 

- lokální topeniště jsou největším znečišťovatelem, pokud podporovat, tak výměna kotlů 

-  

KO 1.1.6 

- účastníci navrhují rozšíření opatření i pro volnou krajinu 

KO 1.2.1. až 2. 

- účastníci považují za důležité provázání s cestovním ruchem 

- památky musí „žít“ a mít nové funkce 

- návrh na opatření KO 1.2.3. – Obnova a rekonstrukce neevidovaných památek (drobné památky 

lokálního významu) 

- mezi účastníky proběhla dlouhá diskuze na téma další podpory památek – údajně přijdou do MAS 

peníze jen na „národní kulturní památky“, který je na území MAS minimum. 

 

 

OSTATNÍ:  

- padl návrh či z prostředků MAS půjdou podpořit EKOcentra => opět možnost propagace 

služeb a území samotného 
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PS : Místní ekonomika a podnikání 
 
Podměty účastníků k opatřením: 

KO 3.1.4. 

- p. Konopík – navrhuje podporu zalesnění nevyužívaných pozemků, kterých je u nás 

v příhraničí velké množství 

- podpora sdružování vlastníků s malým kouskem lesa 

KO 3.1.5 

- p. Konopík – je rád, že se myslí i na tento druh investic v lese, který je velmi důležitý 

KO 3.1.1. 

- p. Kubelka – nový zemědělci mají problém se získáváním nové půdy (pozemků) 

- p. Bulín – přidává se k názoru p. Kubelky, se slovy „už je rozebráno“, založení nového 

zemědělského podniku je velmi těžké, protože nelze sehnat půdu, kterou by daný zemědělec 

obhospodařoval 

- případně podpořit nové začínající zemědělce, kteří přebírají/dědí farmu po svých rodičích 

- také podpora rozšiřování místních zemědělských podniků  

KO 3.1.2 

- priorizovat spíše toto opatření, než opatření č. 1. 

- investice do zařízení v zemědělství jsou podle účastníků velmi důležité 

- byl vznesen návrh, aby se při podpoře zemědělců bylo hodnotícím kritériem také sociální 

oblast – tedy, aby podporu nedostávali „pražští“ zemědělci, kteří na lidi kašlou, ale ti např. 

jako ZD Štichovice, kteří nemají zisk na prvním místě, ale jde jim především o udržení 

sociální situace zaměstnanců 

- podpořit investice do zařízení na zpracování zemědělských produktů /např. chovatel skotu, 

by si vybudoval malou sýrárnu/ 

- takováto zařízení by mohla být i sdílená pro více zemědělců, PRV čl. 35 

- účastníci upozornili na možnost kolidování tohoto opatření s přímými dotacemi. Pokud by 

tomu tak bylo, neměla by se podpora z MAS dublovat. 

-  

KO 3.2.1 

- padla otázka či lze toto opatření použít k podpoře mladých zemědělců, např. založení 

(rozdělení) farmy 

KO 3.2.3. 

- pí Lněníčková - nedostatek lokálních produktů, využitelné i pro cestovní ruch 

- podpora spolupráce mezi malými výrobci v regionu 

- podpora prodeje regionálních produktů 

 

KO 3.3.2 

- v pohraničí máme množství opuštěných budov, zaměřit se na ně než na výstavbu 

KO 3.3.3 

- vytvoření regionálního seznamu takovýchto památek b 
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KO 3.3.4 

- jeden z účastníků popsal, že při likvidování ekologické zátěže (např. spadlý kravín), pozval 

firmu, která předrtila tento odpad a vytvořila tím certifikovaný materiál, který používají při 

výstavbě cest pro pěší a cyklo 

- p. Konopík informoval o potížích s výstavbou cyklostezek v lesích – majetkoprávní 

problémy a bezpečnostně-technické povahy 

 

OSTATNÍ: 

- účastníci se shodli na vhodnosti vytvoření seznamu drobných řemeslníků v mikroregionech 

MAS, případně regionálního kalendáře. Sjednotili by se tím informace, které by se mohli 

vhodnou propagací posunout veřejnosti (infocentra apod.) 

- vytvoření „mapy“ aktivit, které bude řešit MAS  

- žadatelé s projekty by měli zvážit, s čím na MAS půjdou. S tím, že MAS uspokojuje „střední 

peníze“ do půl milionu. Větší patří na IROP 

- účastníci projevili zájem dostat podměty na email 

 

 
 
 Za správnost  Bc. David Šebesta 


