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ÚVOD (Důvodová zpráva)
V květnu 1999 přijala dvě malá Sdružení obcí, působící v rámci okresu Strakonice, a to
Sdružení obcí Strakonicka (se sídlem v Sousedovicích) a Sdružení obcí Středního Pootaví (se
sídlem v Katovicích) rozhodnutí, v němž deklarovala svůj zájem zvýšit koncepčnost v řízení a
koordinaci rozvoje celého regionu v němž se nacházejí, prohloubit cílevědomou spolupráci se
soukromým sektorem a posílit účast veřejnosti regionu Strakonicka na správě místních
záležitostí. Na základě tohoto svého rozhodnutí požádala obě Sdružení obcí v roce 1999
MMR ČR o poskytnutí dotace na projekt pořízení Programu sociálního a ekonomického
rozvoje svých mikroregionů, a to v rámci dotačního titulu č.7 (integrované projekty rozvoje
venkovských mikroregionů) Programu obnovy venkova. Žádostem bylo vyhověno, dříve však
než bylo v říjnu vypsáno výběrové řízení pro výběr odborné firmy k vedení prací na PSER,
došlo v rámci okresu Strakonice k dvojí dohodě, které zásadním způsobem ovlivnily obsah i
průběh prací daného Programu rozvoje. Za prvé šlo o dohodu o spolupráci mezi oběma
Sdruženími (a o „dělbě práce“ mezi nimi, pokud jde o obsahové zaměření pořizovaného
dokumentu, kde Sdružení obcí Strakonicka kladlo důraz na ekonomické aspekty rozvoje a
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Sdružení obcí středního Pootaví na aspekty sociální), za druhé šlo o společnou nabídku
ostatním obcím okresu Strakonice, aby se staly objektem i subjektem chystaných
programových prací. Za této situace vstoupil velmi konstruktivně do tohoto procesu SMOOS
(Sdružení měst a obcí okresu Strakonice) a město Strakonice, které nad připravovaným
Programem rozvoje převzaly „politickou“ záštitu. Poslední otevřenou otázkou tak zůstávalo
územní vymezení komunity, jejímiž problémy se Program rozvoje bude zabývat. I v tomto
bodě však zaujaly jak oba oficiální zadavatelé, tak SMOOS a město Strakonice pragmatický
přístup : zadávaný Program rozvoje se v principu bude dotýkat těch územních částí okresu
Strakonice, které si dosud obdobný dokument nepořídily (Blatensko, Vodňansko).
Předkládaný dokument se tedy - zhruba řečeno - dotýká obcí spadajících pod pověřené obecní
úřady Strakonice a Volyně. Pracovně se toto území nazvalo regionem Strakonicka.
Po těchto dohodách byl tedy odstartován proces tvorby Programu sociálního a
ekonomického rozvoje (dále PSER) regionu Strakonicka, jehož výsledky jsou nyní
předkládány.
Impulsem k zahájení prací na PSER regionu Strakonicka bylo:
• společný zájem na přípravě projektů s šancí na získání finanční podpory z Předsvstupních
fondů, které jsou ČR nabízeny ze strany EU (především program SAPARD), resp. z
podpůrných programů české vlády (především program POV, programy podpory
drobného a středního podnikání, programy podpory bytové výstavby atd.),
•

potřeba koordinace investiční činnosti, která je v regionu uvažována ve sféře bydlení,
technické infrastruktury, dopravy aj., a to v z hlediska zájmů investorů i z hlediska jejich
časové a prostorové koordinace,

•

minulými zkušenostmi o nízké efektivnosti řešení jednotlivých (oddělených) problémů
rozvoje regionu bez existence celoregionální rozvojové vize,

•

napětí v rozpočtových zdrojích obcí regionu, které si vynucuje koncentraci veřejných
prostředků na řešení klíčových regionálních problému.

V říjnu bylo vypsáno výše uvedené výběrové řízení. Jako optimální byl vybrán návrh
definující smysl PSER, jeho strukturu a postup zpracování předložený firmou
PROODOS Praha (Prusíkova 2423, 155 00 Praha 5). Na základě tohoto návrhu byla
uzavřena smlouva s Ing. Janem Přikrylem, CSc. z citované firmy. Ing. Jan Přikryl působil v
procesu tvorby PSER jednak jako garant kvalitního zpracování analytických podkladů pro
PSER („diagnóza stavu regionu“), jednak jako metodik a moderátor diskusí v grémiích, které
u vzniku PSER asistovaly.
V souladu s uvedeným návrhem probíhaly práce na PSER regionu Strakonicka ve třech
etapách:
1) v období listopad 1999 - březen 2000 byla zpracována Analytická část, zachycující stav a
tendence vývoje rozhodujících vnějších i vnitřních faktorů rozvoje regionu. Na tvorbě této
části PSER se podílely poskytnutím podkladů všechny obce regionu Strakonicka, a to pod
soustavným dohledem SMOOS (viz svazek Příloh a dokumentace). Jako svébytný podklad
pro analýzu stavu regionu byly ve stejné době dodavatelsky pořízeny dva průzkumy sociologický a podnikatelský (zpracovatel M - Ekon Praha). Všechny tři citované
analytické a průzkumné podklady (včetně jejich stručných shrnutí) byly na začátku dubna
2000 předány SMOOS a následně v obsáhle diskusi (a po drobných úpravách)
odsouhlaseny jako vhodné východisko vlastních programotvorných prací na PSER.
PROODOS Praha
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Vzhledem k tomuto závěru nejsou výsledky Analýzy, ani obou průzkumů nyní znovu
předkládány - tvoří ovšem integrální součást PSER regionu Strakonicka (k nahlédnutí na
MÚ Strakonice, MÚ Volyně a na OÚ Katovice a OÚ Sousedovice)
2) Duben 2000 : diagnóza situace regionu byla zobecněna v dokumentu Silné a slabé stránky
regionu (část I. nyní předloženého PSER regionu Strakonicka). Tyto „Silné a slabé
stránky“ se staly faktickým východiskem třetí - programotvorné - etapy prací na PSER. V
téže době byla ustavena jako pracovní orgán SMOOS Řídící skupina, složená ze zástupců
dotčených obcí regionu Strakonicka, místní státní správy, místních podnikatelů a bank a z
dalších osobností regionu (viz Svazek příloh a dokumentace).
3) v období květen 2000 - srpen 2000 Řídící skupina na pěti svých zasedáních, moderována
Ing. Janem Přikrylem, dospěla postupně ke konsensu pokud jde o rozvojové šance,
překážky, příležitosti a hrozby a na základě toho se pokusila definovat strategickou Vizi
rozvoje (část II. předloženého PSER regionu Strakonicka). Tato vize byla dále v Řídící
skupině rozpracována do konzistentního souboru Cílů rozvoje (část III. předloženého
PSER regionu Strakonicka). Práce Řídící skupiny vyvrcholila shrnutím návrhů Projektů
rozvoje (část IV. předloženého PSER regionu Strakonicka), prostřednictvím nichž by se
strategické rozvojové cíle prosazovaly ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru do
praxe. Všechny tyto kroky jsou dokumentovány ve Svazku příloh a dokumentace.
Technické dopracování námětů projektů zajistil v srpnu 2000 ing. Jan Přikryl, který také na
základě tohoto dopracování provedl závěrečnou redakci Vizí a Cílů rozvoje regionu.
Z celého procesu tvorby PSER plyne několik důležitých závěrů. Za prvé, politické vedení
regionu, místní podnikatelé a především sami občané cítí zodpovědnost za budoucnost
regionu a jsou ochotni věnovat svůj čas, energii a prostředky, aby bylo dosaženo
budoucnosti takové, jakou si jí společně představují a jak se jí snaží ztělesnit
předkládaný PSER.
Za druhé, jak ve obcích regionu, tak mimo ně existují zdroje, které mohou být při dobré
organizaci využity tak, aby řešily nejzávažnější problémy regionu Strakonicka. K
zajištění naplnění PSER však bude zapotřebí spolupráce, dobré vůle a elánu co
nejširších vrstev občanů regionu.
Za třetí: na řešení jednotlivých problémů sociálního a ekonomického rozvoje se může
pracovat jen pokud je budeme chápat jako celek, neboť jsou vzájemně propojeny.
Předkládaný návrh PSER regionu Strakonicka vznikal po dobu 9 měsíců a celkové náklady na
jeho pořízení (včetně nákladů na pořízení obou zmíněných průzkumů) činily 570 tisíc Kč. Jde
o částky významně nižší, než na kterou by přišlo pořízení obdobného dokumentu „dodávkou
na klíč“ (t.j. bez spoluúčasti obcí regionu Strakonicka a Řídící skupiny).
Předkládaný návrh se skládá z:
I. Silné a slabé stránky regionu
II. Vize rozvoje
III. Cíle rozvoje
IV. Projekty rozvoje

V přílohách (sestaveny v samostatné publikaci) je dokumentován postup práce.
PROODOS Praha
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I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY REGIONU
ROZVOJOVÉ ŠANCE (SILNÉ STRÁNKY) REGIONU STRAKONICKA
Na základě analýzy vnějších a vnitřních rozvojových faktorů a limitů (včetně hypotéz jejich
dalšího vývoje), jakož i na základě průzkumu názorů občanů a podnikatelů Strakonicka, lze
jako silné stránky regionu Strakonicka - které by mohly a měly zásadně ovlivnit směry a
dynamiku rozvoje oblasti - označit tato fakta (jsou seskupeny do 4 relativně homogenních
skupin, v nichž se jednotlivě především prosazují):

A) Strakonicko jako návštěvnicky atraktivní území :
1. atraktivní krajina umožňující mnohostranné využití v cestovním ruchu,
2. relativně nepoškozené životní prostředí regionu,
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3.
4.
5.
6.

kulturní a folklórní akce nadregionálního významu,
významné a atraktivní historické a kulturní památky v obcích regionu,
specifické a dosud živé tradice lidové kultury,
zajímavé muzejní expozice ve Strakonicích a Volyni.

B)
7.

Strakonicko jako podnikatelsky atraktivní území :
výhodná geografická poloha regionu (mezi Prahou a hranicemi SRN a
mezi Č. Budějovicemi, Plzní a K. Vary),
vhodná věková struktura (vysoký podíl obyvatel v produktivním věku),
dostatečná nabídka pracovních sil a jejich profesní flexibilita,
relativně dobrá kvalifikační úroveň místní pracovní síly (ve vazbě na
školství)
pestrá a relativně stabilní hospodářská struktura regionu,
potenciál inovačních, technologických a investičních rozvojové impulsy
od současných podnikatelských subjektů v regionu,
pevná a relativně perspektivní průmyslová základna regionu (strojírenství,
textilní výroba, potravinářství),
dobré přírodní podmínky pro živočišnou výrobu,
zajímavý surovinový potenciál regionu (kámen),
uspokojivé zásobování regionu vodou,
uspokojivé zásobování území elektřinou,
vyřešené skládkování v regionu,
hustá síť silničních komunikací,
dobrá úroveň telefonizace území,
rozvinutá základna institucí trhu (banky, pojišťovny, realitní kanceláře),
relativní optimismus podnikatelské sféry v regionu, pokud jde o další
rozvoj.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

C)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Strakonicko jako území atraktivní k trvalému pobytu:
relativně zdravé životní prostředí v regionu,
pestrá, ekologicky relativně stabilní a zdravá krajina,
podprůměrní míra nezaměstnanosti,
slušná kvalita bytového fondu v regionu,
dostatek územních rezerv pro novou bytovou výstavbu,
živé historické a kulturní tradice regionu,
slušná vybavenost území školskými zařízeními (kapacita i kvalita),
slušná vybavenost území zdravotnickými zařízeními (kapacita i kvalita),
slušná vybavenost území zařízeními sociální péče (kapacita i kvalita),
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32. slušná vybavenost území kulturními zařízeními (kapacita),
33. uspokojivá síť pošt,
34. existence silného, uznávaného a relativně dobře dostupného centra regionu
(Strakonice).

D) Strakonicko jako území zdravého sociálního rozvoje a sociální
komunikace
35. tradice stabilního, nenarušeného kontinuálního osídlení a sociálního
vývoje regionu,
36. dosud zčásti přežívající pocit lokálního a regionálního patriotismu,
37. relativně vysoká autorita obecních správ obcí regionu,
38. relativně rozvinutý spolkový život,
39. slušná rozpočtová základna obcí regionu.

*******
ROZVOJOVÉ
PROBLÉMY
STRAKONICKA

(SLABÉ

STRÁNKY)

REGIONU

Z analýzy situace regionu (včetně výsledků průzkumů názorů občanů a podnikatelů) vyplývá i
existence celé řady slabých stránek, které je třeba řádně docenit, neboť de facto negativně
vymezují možné rozvojové směry budoucího vývoje regionu (čemu se region nemá věnovat,
nemá-li ztratit své místo v konkurenci s jinými regiony), resp. definují překážky, které je
nutno překonat, má-li dojít k plnému využití silných stránek regionu. Strategické rozvojové
problémy Strakonicka lze stanovit pomocí následujících faktů (seskupeny opět do 4 ucelených
skupin):

A)
l.
2.
3.
4.
5.

Strakonicko jako návštěvnicky atraktivní území :
nedostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení cestovního ruchu,
velká sezonnost cestovního ruchu,
nedostatečná úroveň rozvoje služeb pro cestovní ruch,
nedostatečný marketing, propagace a úroveň řízení v cestovním ruchu,
nedostatečné množství a pestrost nabídky zařízení pro aktivní trávení
volného času,

B)

Strakonicko jako podnikatelsky atraktivní území :
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18.
19.
20.
21.
22.

vysoká roztříštěnost sídelní struktury regionu,
trvalé úbytky počtu obyvatel regionu stěhováním i přirozenou měnou,
úbytky mladších a kvalifikovaných pracovních sil vyjížďkou a migrací,
nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovních sil,
málo pohotových rozvojových ploch pro nové výrobní investice,
relativně nízká místní koupěschopná poptávka,
vysoká závislost regionu na prosperitě několika velkých firem,
nedostatečná úroveň partnerství soukromého a veřejného sektoru,
nedostatečný rozvoj drobného a středního podnikání ve venkovských
částech,
nedostatečné využití železnice,
nedostatečná kvalita silničních komunikací,
značné slabiny ve vybavenosti území technickou infrastrukturou (zejména
kanalizace a ČOV),
podprůměrné přírodní podmínky pro rostlinnou výrobu,
nadměrný stupeň zornění půdy,
silný úbytek objemu zemědělské produkce,
nízká úroveň zalesnění,
vyšší úroveň ekologické zranitelnosti lesů (druhová a vlastnická struktura).

C)
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Strakonicko jako území atraktivní k trvalému pobytu
relativně vysoký průměrný věk obyvatel regionu,
vysoká dynamika růstu nezaměstnanosti,
nedostatečná tempa nové bytové výstavby,
vysoký počet bytových objektů nevyužívaných k bydlení,
místně znečištěné ovzduší lokálními i mobilními zdroji,
slabá ochrana prvků ÚSES,
nedostatečné příležitosti pro kulturní a sportovní vyžití,
nedostatečná a nákladná dopravní obslužnost okrajových částí regionu,
nebezpečí záplav na Otavě a Volyňce.

15.
16.
17.

D) Strakonicko jako region zdravého sociálního rozvoje a sociální
komunikace
32. silný sociální konzervatismus velké části obyvatel regionu,
33. nedostatečné majetkové vybavení regionu (pro rozjezd rozvojové
strategie),
34. nedostatečná úroveň spolupráce obcí regionu,
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35. nedostatečná úroveň spolupráce obcí regionu s Úřadem práce.

* * * * *

SROVNÁNÍ ČETNOSTÍ SKUPIN SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK
Soubory faktorů

Silné stránky

Slabé stránky

A. Strakonicko jako návštěvnicky atraktivní území
B. Strakonicko jako podnikatelsky atraktivní území

6
16

5
17

C. Strakonicko jako území atraktivní k trvalému pobytu
D. Strakonicko jako region zdravého sociálního rozvoje

12
5

9
4

CELKEM

39

35

II. VIZE (ZÁMĚRY) ROZVOJE REGIONU
Záměry rozvoje regionu (Vize) jsou nejobecnější a také nejdéle platnou, společně sdílenou,
představou o budoucí podobě regionu, jeho vnitřní struktuře a vnějším nasměrování, kolem
kterých bude organizován další rozvoj regionální komunity.

1. STRAKONICKO - REGION MODERNÍHO PRŮMYSLU
(s důrazem na výrobu s vysokou přidanou hodnotou, navazující oborově na
dlouhodobé tradice strojírenského, textilního a potravinářského průmyslu v regionu
a využívající kvalifikaci a zkušeností místních pracovních sil a výhodnou
příhraniční polohu a otvírající prostor pro aplikaci tzv. „nové ekonomiky“)

2. STRAKONICKO - REGION AKTIVNÍHO STŘEDNÍHO A
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DROBNÉHO PODNIKÁNÍ

(na venkově zejména ve vazbě na cestovní ruch, řemeslné služby a obchod, obecně
pak ve vazbě na tradiční velké firmy a na rozvoj informačních technologii)

3. STRAKONICKO - REGION PRODUKTIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
(se zaměřením na extenzívní chov skotu s rozšiřováním ploch travního porostu,
na pěstování technických plodin a na mimoprodukční funkce zemědělství)

4. STRAKONICKO - ATRAKTIVNÍ REGION CESTOVNÍHO
RUCHU
(se zaměřením na aktivní turistiku ve vazbě na kvalitu krajiny, hodnotné
památky a místní kulturní tradice a na využití příznivé polohy regionu)

5. STRAKONICKO - REGION MODERNÍHO STŘEDNÍHO
ŠKOLSTVÍ
(s důrazem na užší propojení s potřebami místního trhu práce a na výchovu
k flexibilitě a na přípravu na „novou ekonomiku“)

6. STRAKONICKO - REGION STABILNÍCH SPOLEČENSKÝCH
VZTAHŮ
(s kvalitní veřejnou správou, fungující spoluprací obcí regionu a rozvinutým
partnerstvím veřejného a soukromého sektoru)

III. CÍLE ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA
Naplnění celkové vize budoucnosti regionu (v procesu realizace PSER regionu Strakonicka)
předpokládá její konkretizaci v podobě vzájemně sladěných cílů rozvoje. Tyto cíle mají ve
vztahu k záměrům rozvoje zpravidla průřezový charakter, t.j. jejich dosažením se naplňuje
více záměrů současně. Proto jsou jednotlivé cíle seskupeny podle svých převažujících
oborových souvztažností, které ukazují na rozhodující oborové těžiště při realizaci
jednotlivých cílů. Toto třídění rovněž napomáhá ke snadnější identifikaci těch subjektů v
regionu, kterých se z hlediska jejich vlastních rozvojových zájmů ten který výrok nejvíce
dotýká. Z tohoto hlediska se cíle rozvoje regionu rozpadají do těchto skupin :
1.
2.
3.
4.

VÝROBA A OBCHOD
BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
CESTOVNÍ RUCH

PROODOS Praha

10

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU
STRAKONICKA
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ŘÍZENÍ

KATALOG CÍLŮ ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA
OBOR, Název cíle
VÝROBA A OBCHOD
rozvoj inovací a růst kvality a ekologické ohleduplnosti
tradičních odvětvích průmyslu
rozvoj nových kvalifikovaných výrob (informatika)
rozvoj drobného podnikání -zejména pro cestovní ruch
rozvoj živočišné výroby (zejména extenzívní)
rozvoj biozemnědělství
rozvoj pěstování technických plodin
růst kvalifikace místní pracovní síly
rozvoj regionálního marketingu
BYDLENÍ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
rozvoj bytové výstavby pro mladé lidi
rozvoj bydlení na venkově
rozvoj středního školství
rozvoj místní kultury
rozvoj zařízení pro trávení volného času mládeže
rozvoj památkové péče
zachování současného standardu ve zdravotní a sociální péči
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
zkvalitnění nadregionální komunikační sítě
zkvalitnění regionální veřejné dopravy
zkvalitnění zásobování vodou
rozvoj nákladní železniční dopravy
CESTOVNÍ RUCH
zlepšení kvality propagace regionu v ČR i zahraničí
rozvoj nadregionálních kulturních a sportovních akcí
rozvoj komerčních služeb pro cestovní ruch
prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
rozvoj komplexní péče o krajinu
komplexní protiradonová ochrana
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ŘÍZENÍ
zastavení emigrace obyvatel (zvl. mladých) z regionu
zlepšení informovanosti občanů o dění v regionu
rozvoj dobrovolných občanských aktivit
rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru
vytvoření přívětivé atmosféry pro investory

Přísluší k záměru číslo:
v

Identif.

1, 2, 5

V1

1, 2, 5
2, 4
3
3
3
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

1, 6
2, 3, 6
5
4, 6
6
2, 4, 6
1, 2, 3, 6

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

1, 2, 4, 6
1, 2, 4, 6
1, 2, 3, 4, 6
1, 2

D1
D2
D3
D4

4
4, 6
2, 3, 4
4

C1
C2
C3
C4

1, 3, 4, 6
6

Z1
Z2

1, 2, 3, 5, 6
6
6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

S1
S2
S3
S4
S5

(tučně označena dominantní příslušnost)
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Celkový počet Cílů rozvoje činí 30, přičemž jejich největší část se týká - ve shodě s definicí
Silných a Slabých stránek - podnikání, ať již ve sféře průmyslu, zemědělství či cestovního
ruchu.

IV. PROJEKTY ROZVOJE REGIONU
STRAKONICKA
Základním nástrojem, prostřednictvím něhož budou cílevědomě, koordinovaně a ve
společenském konsensu prosazovány cíle rozvoje regionu do praxe, jsou Projekty realizace
cílů a záměrů rozvoje regionu. Smyslem těchto projektů je přesné zkoordinování postupu
všech, kteří mají na realizaci konkrétního úkolu (odpovídajícího rozvojovým cílům) zájem,
definovat jejich finanční, organizační a pracovní podíly na realizaci a definovat místo a čas
této realizace. Projekty jsou proto zpravidla produkty dialogu soukromého a veřejného sektoru
ve regionu a zpravidla také odpovídají na výzvu většího počtu rozvojových cílů. Z hlediska
svého charakteru se projekty člení do dvou velkých skupin, jednak na projekty organizační
(procesní) povahy, které ostatním projektům vytvářejí organizační, materiální a personální
prostředí, jednak na projekty u nichž lze identifikovat převažující věcné zaměření. Toto věcné
zaměření přitom má vůči rozvojovým záměrům a cílům většinou průřezový charakter, jejich
PROODOS Praha
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formální seřazení do dále uvedených 7 (s organizačními 8) skupin proto nemá svůj přímý
základ v seskupování užitému v případě Záměrů či Cílů - jista souvztažnost a analogie zde
ovšem samozřejmě existují. Jde o tyto skupiny (s uvedením počtu projektů a jejich
investičními a provozními náklady do roku 2004) :
Typ projektu

počet
náklady náklady
projektů investice provozní
2
2,5
2,7
ORGANIZAČNÍ (o)
13
114,0
18,9
PODNIKÁNÍ (p)
25,0
0
2
BYDLENÍ (b)
8
1,0
5,2
CESTOVNÍ RUCH (c)
4
0,5
3,7
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ž)
7
32,4
20,9
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA (s)
0
0,9
5
DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(d)
5
0
3,8
ŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE (ř)
Celkem
46
175,4
56,1
Celkový počet Projektů rozvoje činí 46 a jejich největší část se jich - analogicky k podobě
Cílů rozvoje - opět dotýká ekonomického rozvoje (průmysl, drobné a střední podnikání,
infrastruktura, cestovní ruch). Projekty jsou řazeny dle výše uvedených skupin a jejich
identifikační označení je uváděno pro snažší následnou práci s Programem sociálního a
ekonomického rozvoje.
Souhrnné náklady na realizaci v Katalogu uvedených projektů a opatření činí do r 2004
celkem 231,5 mil. Kč. Pokud jde o nositele těchto nákladů, je jejich rozdělení následující :
• obce regionu............ 62,8 mil. Kč
• stát.......................... 47,5 mil. Kč
• EU.......................... 54,0 mil. Kč
• soukromý sektor..... 67,2 mil. Kč
Veškeré dále uvedené projekty jsou po technické i ekonomické stránce realizovatelné a po
obsahové stránce nejsou mezi nimi speciálně stanoveny priority. O potřebnosti a naléhavosti
projektu pro celkový rozvoj regionu Strakonicka jednoznačně vypovídá časové vřazení, které
je nedílnou součástí identifikace všech projektů.

KATALOG PROJEKTŮ A OPATŘENÍ
SEZNAM PROJEKTŮ A OPATŘENÍ
Identifikace
ORGANIZAČNÍ
Zřízení regionálního informačního střediska

o1

Zřízení internetové stránky regionu

o2

VÝROBA, OBCHOD A KOMERČNÍ SLUŽBY
Vytvoření systému informační a poradenské podpory drobného podnikání
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Podpora tradičních místních průmyslových výrob

p2

Podpora podnikovému výzkumu a vývoji v tradičních odvětvích

p3

Zpracování katalogu investičních příležitostí

p4

podpora biozemědělství

p5

Podpora rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství

p6

Podpora zemědělských investic

p7

Podpora rozšiřování pastevních areálů a ploch lesů

p8

Podpora rybářství a rybníkářství

p9

Prohloubení rekvalifikačních kursů

p10

podpora učňovského a odborného středního školství ve vztahu ke strojírenství

p11

Zkvalitnění přístupu orgánů veřejné správy k místním podnikatelům

p12

Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních podnikatelů

p13

BYDLENÍ
Příprava území pro výstavbu RD

b1

Výstavba „startovacích“ bytů pro mladé

b2

CESTOVNÍ RUCH
Podpora incommingových aktivit místních cestovních kanceláří

c1

Účinná propagace a marketing regionu v cestovním ruchu

c2

Založení integrovaného informačního systému pro návštěvníky regionu

c3

Budování naučných cyklistických a pěších stezek vázaných na specifika regionu
Podpora agroturistiky

c4
c5

Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí nadregionálního charakteru

c6

Podpora ubytování v soukromí (zvláště na venkově)

c7

Zpracování katalogu ubytovacích a stravovacích kapacit regionu

c8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Projekt likvidace černých skládek

z1

Podpora protiradonovým opatřením

z2

Projekt komplexní péče o vzhled krajiny

z3

Podpora ekologické výchovy a poradenství

z4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
Projekt podpory okresního muzea Strakonice

s1

Projekt podpory nadregionální profilace středních škol pro potřeby trhu práce (inform. gramotnost)

s2

Lobování ve prospěch zachování a zkvalitnění Okresní nemocnice

s3

Zpracování informačního katalogu o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu

s4

Stanovení priorit pam. péče ve vazbě na zpřístupnění a lepší využití památkových objektů regionu

s5

Projekt podpory organizací zaměřených na volný čas děti a mládeže

s6

Projekt podpory ochotnických aktivit

s7

PROODOS Praha

14

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU
STRAKONICKA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA
Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti regionu

d1

Stanovení priorit v budování regionální dopravní sítě

d2

Lobování ve prospěch R4

d3

Projekt koordinace výstavby veřejných vodovodů a kanalizace a ČOV v obcích Strakonicka

d4

Zpracování generelu zásobování regionu teplem a energiemi

d5

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A ŘÍZENÍ
Posílení práce místních spolků a organizací

ř1

Prohloubení spolupráce s církvemi

ř2

Prohloubení kontaktů s partnerskými městy

ř3

Prohloubení spolupráce s rodáky a přáteli regionu

ř4
ř5

Rozšíření využití institutu veřejně prospěšných prací

ORGANIZAČNÍ PROJEKTY
o1 : Zřízení Regionálního informačního střediska (RIS)
Obsah
Zřízení Regionálního informačního střediska je vyvoláno potřebou zajistit činnosti pro
realizaci záměrů PSER, zvláště tam, kde dochází k součinnosti soukromého a veřejného
sektoru.
Prvním úkolem RIS bude vybudování regionálního informačního systému. Regionální
informační systém bude obsahovat jednak databázový systém a jednak grafický informační
systém.
V první fázi půjde o tvorbu databázového systému budovaného na analýze stavu.
Východiskem se může stát zevrubná Analýza realizovaná v souvislosti s tvorbou PSER
regionu Strakonicka. Pro trvalou aktualizaci informací o současném stavu je ovšem nezbytná
trvalá spolupráce všech obcí. Tím bude vytvořena veřejně přístupná a kontrolovatelná
informační báze pro průběžnou aktualizaci samotného PSER.
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Ve druhé fázi je nutno nadefinovat klíčové položky a provázanost jednotlivých databází a
pravidla přístupu jednotlivých účastníků.
Ve třetí, časově nejnáročnější fázi budou jednotlivé databáze plněny daty a ve čtvrté o budou
takto naplněné databáze zpřístupněny všem potenciálním zájemcům prostřednictvím
internetových stránek regionu.
Druhý úkol RIS (a jeho trvalá pracovní náplň) bude spočívat v těchto krocích :
1. Příprava zadávání zpracování projektů a studií na vybrané projekty ze PSER a příprava
materiálů pro realizační fázi.
2. Mapování a doplňování záměrů PSER.
3. Zajištění vazby na regionální rozvoj v rámci Českobudějovického kraje a NUTS II.
4. Průběžná koordinace rozvojových projektů se sousedními regiony.
Pokud jde o oborové zaměření RIS bude - v návaznosti na obsah projektů PSER, které budou
RIS svěřeny do působnosti - mít v podstatě 4 složky : podpora místních drobných a středních
podnikatelů, příprava a propagace nabídek investičních příležitostí regionu velkým vnějším
investorům, informační služby v cestovním ruchu a koordinace společenských a kulturních
aktivit v rámci regionu.
V návaznosti na projektovou (strategickou) činnost realizovanou v těchto 4 složkách bude RIS
plnit ještě třetí úkol, a to běžnou poradenskou činnost - především pro místní střední a drobné
podnikatele.
Optimální právní formou RIS se ve „startovním“ období jeví Sdružení právnických osob, a to
SMOOS, Okresní Hospodářské komory a Okresní Agrární komory, které se budou podílet na
strategickém rozvoji RIS (včetně řešení problému „dělby práce“ resp. fúzí s obdobnými
institucemi činnými v rámci Blatenska a Vodňanska). Pro toto strategické řízení RIS se může
ukázat jako přínosné ustavit „Radu ředitelů“, jako poradní orgán sdružených partnerů v němž
by byli zastoupeni representanti velkých podniků regionu a významných institucí místního
veřejného sektoru. Běžný chod RIS bude zajišťovat zejména OHK. Při praktické realizaci
úkolů svěřených RIS se může ukázat jako oboustranně výhodný i vstup dalších účastníků. V
delší časové perspektivě - po personální a finanční stabilizaci RIS - lze počítat s transformací
Sdružení do akciové společnosti.
Z hlediska organizačního bude optimální rozdělit RIS na dvě vzájemně provázané, ale
samostatné sekce : sekci projektovou a sekci poradenskou. Všechny popsané činnosti bude
zajišťovat v rámci RIS v rozjezdovém období jeden zaměstnanec s pomocí aparátu OHK a ve
spolupráci s profesionální firmou (v rámci mandátní smlouvy). Pro činnosti týkající se vlastní
realizace investičních a neinvestičních záměrů PSER a pro tvorbu informačních databází
budou následně přijati dva další pracovníci na trvalý úvazek.

Kdy
přípravné kroky 2000
vlastní zahájení činnosti 2001

Garant
OHK Strakonice

Spolupráce
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MÚ Strakonice, SMOOS, Okresní Agrární komora Strakonice, velké podnikatelské subjekty
regionu, místní realitní kanceláře, banky apod.

Charakter
neinvestiční i investiční

Náklady
investiční 2,5 mil Kč, neinvestiční cca 600 tis. Kč ročně

o2 : Zřízení a provozování regionální www. stránky
Obsah
Prvním krokem k naplnění tohoto projektu bude výběr firmy, která vytvoří a bude provozovat
informační stránky o regionu. Dále vybraná firma za spolupráce s garantem projektu vytvoří
www stránky na základě podkladů dodaných garantem projektu a tyto stránky začne
provozovat. Koncepce prezentace regionu na internetu by měla být navržena s ohledem na
budoucí provozování vlastními prostředky. Již nyní je vhodné zažádat o registraci domény
II.stupně Prachen.cz.

Kdy
2000

Garant
SMOOS

Spolupráce
obecní úřady, podnikatele regionu, RIS, odborná firma.

Charakter
neinvestiční.

Náklady
vstupní cca 250 tis Kč, dále samofinancovatelné

PROJEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ
p1 : Vytvoření systému podpory drobného a středního podnikání
Obsah
Projekt k zajištění následujících činností v jejich optimální kombinaci
1) Poradenská služba RIS (informace o možnostech dotací ze SR a EU, možnosti využití
nebytových prostor - NP - a pod.) pro drobné a začínající podnikatele.
2) Při zahajování činnosti zprostředkovat udělení časově omezené „prázdniny“ placení
nájemného.
3) Snížení nájemného v obecních NP u vybraných - řemeslných - živností se zaměřením na
služby potřebné pro občany regionu.
4) Inzerce možností podpory drobného podnikání v regionu - zprostředkování informací o
krajských, státních a evropských podpůrných programech.
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5) Organizace školících aktivit pro drobné a střední podnikatele.
6) Právní poradna pro začínající podnikatele.
7) Nabídka marketingových a reklamních služeb.

Kdy
Zpracování projektu a realizace od 2001

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, OkÚ Strakonice, OHK Strakonice, RERA a.s. Č. Budějovice, SAPARD,
soukromí podnikatele

Charakter
Vlastní projekt neinvestiční, realizace investiční i neinvestiční

Náklady
neinvestiční cca 800 tis Kč ročně, investiční cca 1000 tis Kč ročně

p2 : Podpora tradičních místních průmyslových výrob
Obsah
Smyslem projektu je napomoci zachování a rozvoje místních tradičních výrob. Konkrétně jde
například o :
• Rozvoj strojírenské výroby
• Rozvoj textilní výroby
• Rozvoj potravinářské výroby
V prvé fázi půjde o zmapování potřeb příslušných třech odvětví a nalezení partnerů,
schopných a ochotných koordinovat své rozvojové záměry se záměry regionu, v druhé fázi o
realizaci praktických opatření (např. společná propagační činnost, sdružení infrastrukturních
investic, péče o kvalitu pracovní síly, společná ekologická opatření apod.)

Kdy
počínaje rokem 2000

Garant
RIS, jednotliví podnikatelé z uvedených odvětví

Spolupráce
RERA a.s. Č. Budějovice, obecní úřady, SAPARD

Charakter
investiční i neinvestiční

Náklady
V 1. fázi - jednorázově 100 tis. Kč neinvestičních,
v 2. fázi odhadem až 8000 tis. Kč ročně investičních i neinvestičních

PROODOS Praha
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p3 : Podpora podnikového výzkumu a vývoje v tradičních odvětvích
regionu
Obsah
Vlastní podnikový výzkum a vývoj orientovaný na výrobkové a technologické inovace a na
zlepšení odbytových podmínek se stává jedním ze základních faktorů konkurenceschopnosti
firem. Podniky (zvláště větší) působící v tradičních odvětvích regionu Strakonicka dosud
využívaly výhod přítomnosti tradičně kvalifikované pracovní síly a naakumulovaných
výrobních zkušeností. O udržení jejich místa v ekonomické struktuře regionu ve střednědobé
perspektivě bude ovšem významně spolurozhodovat síla jejich vlastních vývojových kapacit.
Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v regionu se proto při podpoře zde tradičních
odvětví nemůže omezovat jen na řešení územně - technických podmínek výroby, propagaci a
další činnosti napomáhající plynulému chodu firem (viz p2), ale musí se dotýkat i vytváření
podmínek pro inovační chování. Rozhodujícím faktorem rozvoje podnikového výzkumu a
vývoje se stává přítomnost vysoce kvalifikovaných pracovníků, zpravidla s vysokoškolským
vzděláním. Právě na zabezpečování tohoto faktoru (dle konkrétních potřeb jednotlivých firem)
je daný projekt zaměřen. Speciálně jde o součinnost při krytí bytových potřeb těchto
pracovníků a o součinnost při jejich dalším vzdělávání.

Kdy
V průběhu roku 2001 vytvoření databáze potřeb jednotlivých podniků, od roku 2002 vlastní
realizace.

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, dotčené podnikatelské subjekty.

Charakter
neinvestiční

Náklady
v prvním roce vytváření databáze by se měly pohybovat do maximální částky 100 tis. Kč, dále
cca 2 mil. Kč ročně.

p4 : Katalog investičních příležitostí (především pro průmysl)
Obsah
Projekt má charakter „katalogu“ (souboru popisů) jednotlivých investičních příležitostí.
Investiční příležitosti jsou prezentovány v rámci propagace regionu jako příhodného prostředí
pro investory. Jsou specifikovány podmínky infrastruktury, disponibilní pozemky, komplexy
budov, nebytové prostory atd.
Ve všech zde uvedených rovinách bude vytvořená databáze obsahovat nezbytné údaje tj.
vlastníka nemovitosti a její umístění, výměr pozemku resp. velikost volné nebytové plochy,
kupní cenu nebo cenu pronájmu za m2, v jakém stavu se nemovitost nachází, příp. k jakému
druhu podnikání je vhodná a v neposlední řadě kontakt na současného vlastníka nemovitosti.
Při uplatnění příležitostí obsažených v katalogu bude třeba navázat kontakt s Czechinvestem.
V návaznosti na konzultace s ním koordinovat aktivní přípravu průmyslových areálů se strany
jednotlivých obcí.

Kdy
PROODOS Praha
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V průběhu roku 2000 by se měla vytvořit především základní struktura databáze a jednotlivé
„katalogové listy“ aktuální pro tento rok, v následujících letech by poté vznikaly další
jednotlivé listy - na základě nových skutečností. Průběžně by se pak pravidelně celá databáze
aktualizovala.

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, dotčené podnikatelské subjekty, Czechinvest, RERA a.s. Č. Budějovice.
Nedílnou součástí by zde rovněž byla vzájemná spolupráce s družebními městy v zahraničí,
zejména při získávání potřebného know-how.

Charakter
neinvestiční

Náklady
v prvním roce vytváření databáze by se měly pohybovat do maximální částky 400 tis. Kč,
včetně případně nově vzniklých mzdových nákladů, dále cca 200 tis Kč ročně.

p5 : Podpora biozemědělství
Obsah
Podmínky pro „standardní“ zemědělskou (rostlinnou i živočišnou) výrobu jsou z hlediska
půdních i klimatických v regionu pouze průměrné. Jednou ze šancí pro rozvoj zemědělství se
tak stává (vedle podpory mimoprodukčních funkcí - viz p6 a podpory rozšiřování pastvin a
lesů - viz p8) právě rozvoj biozemnědělství, orientovaného na „čistou „ rostlinnou i
živočišnou výrobu. Smysl projektu spočívá v podpoře zemědělských firem při přeměně
standardních produkčních postupů na postupy minimalizující užití hnojiv a dalších
chemických činidel. Dalším okruhem podpory je pomoc při propagaci „čistých“ produktů v
zájmu usnadnění jejích odbytu ve startovním období.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
RIS, zainteresované zemědělské firmy

Spolupráce
obecní úřady, Mzem ČR, SAPARD

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 4 mil Kč ročně
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p6 : Podpora rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství
Obsah
Možnosti rozvoje „standardní“ zemědělské výroby jsou v regionu Strakonicka do značné míry
vyčerpány. Úměrně tomu vzrůstá význam mimoprodukčních funkcí zemědělství - nejen z
hlediska příjmové základny zemědělských podniků, ale také z hlediska udržení a růstu
atraktivity venkovského prostředí pro trvalý pobyt i pro cestovní ruch. Smyslem daného
projektu je v podpoře zemědělských firem při přechodu od produkční k mimoprodukční
činnosti, a to zprostředkováním informací o státních a evropských dotačních titulech, pomocí
při sestavování žádostí o dotace, školících aktivit a propagace.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
RIS, zainteresované zemědělské firmy

Spolupráce
obecní úřady, MZe ČR, SAPARD

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 4 mil Kč ročně

p7 : Podpora zemědělských investic
Obsah
Naprostá většina zemědělských podniků regionu Strakonice trpí zastaralým či kapacitně nebo
kvalitativně neadekvátním technickým vybavením. Z toho vyplývá citelná investiční
poddimenzovanost zemědělské činnosti, obtížně řešitelná - vzhledem ke stávající úrovni
rentability - z vlastních zdrojů firem. Podpory na rozvoj investic v zemědělství jsou ovšem ze
strany státu i EU orientovány prakticky výhradně na takovou investiční činnost, která
nezvyšuje produkční kapacitu investora. Z tohoto důvodu je daný projekt dotýká těch případů,
kdy je investicemi modernizováno již technicky či ekologicky dožité zařízení (např.
modernizace stájí), snižují se poprodukční ztráty (např. skladové areály) nebo je zlepšována
technická či ekologická infrastruktura (polní cesty, silážní jímky apod.). Konkrétně jde v
tomto projektu o podporu zainteresovaných zemědělských firem, a to zprostředkováním
informací o příslušných státních a evropských dotačních titulech, pomocí při sestavování
žádostí o dotace, školícími aktivitami a propagací.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
RIS, zemědělské organizace

PROODOS Praha
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Spolupráce
OkÚ Strakonice, Mzem ČR, SAPARD

Charakter
investiční

Náklady
4 mil. Kč ročně

p8 : Podpora rozšiřování pastevních areálů a ploch lesů
Obsah
Podíl lesů na úhrnné ploše regionu je hluboce podprůměrný, řada lesních porostů je navíc
přestárlá a druhově nevyhovující (monokultury). Na druhé straně vykazuje region vysoké
procento zornění půd, a to v situaci, kdy plochy orné půdy nemohu být (zvláště v podhorských
polohách) efektivně využívány. Smysl projektu je podpořit zalesňování nevyužívaných
zemědělských ploch a v souvislosti s tím zlepšovat věkovou a druhovou skladbu lesů v
regionu. Vedle zalesňování se nabízí řešení v rozvoji extenzívní živočišné výroby vyžadující
rozšiřování pastevních prostor. Smysl projektu spočívá v podpoře zemědělských firem při
přeměně nevyužívaných zemědělských ploch na pastviny.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
Lesy ČR, vlastníci zemědělských a lesních ploch, zemědělské organizace orientující se na
živočišnou výrobu

Spolupráce
OkÚ Strakonice, MZe ČR, RIS, SAPARD

Charakter
investiční

Náklady
4 mil. Kč ročně

p9 : Podpora rybářství a rybníkářství
Obsah
Rybářství a rybníkářství patří v regionu k perspektivním výrobním činnostem, jejichž rozvoj
může přispět k diversifikaci místní zemědělské produkce a k racionálnějšímu využívání
zemědělských ploch. Rozvoj odvětví je přitom spjat s obnovou rybníků (odbahnění, úprava
hrází apod.) a technologického zázemí rybářských podniků. Podpora se v tomto bodě spočívá
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v zohlednění potřeb rozvoje rybníkářství v územních plánech, v koordinaci hospodaření s
vodou a ve využívání rybničních ploch (pro cestovní ruch a zajištění ekologické stability
krajiny) a v pomoci při zajišťování podpůrných prostředků se státních a evropských
podpůrných fondů.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
vlastníci rybníků, rybářské organizace

Spolupráce
obecní úřady, RIS, RERA a.s Č. Budějovice, Mzem ČR, SAPARD

Charakter
investiční

Náklady
5,0 mil Kč ročně

p10 : Nabídka kvalitních rekvalifikačních kurzů
Obsah
Smyslem je vytvoření systému pružné reakce na strukturální změny v poptávce po pracovní
síle. Jde o vytvoření školícího zařízení schopného přizpůsobovat strukturu nabídky poptávce,
a to na základě informací o aktivitách obcí regionu a podnikatelů o jejich požadavcích na
strukturu pracovních sil, aby mohli připravit potřebné školící aktivity v krátkém časovém
úseku. Jako technické a organizační zázemí se zde nabízí využití stávajících školících kapacit
ve Strakonicích. Vedle rekvalifikačních kurzů pro dospělé půjde též o to informovat vedoucí
jednotlivých učňovských a odborných škol o současném stavu poptávky po odbornících i o
zapojení obcí regionu do rozvojových programů a úmyslech investorů, celkově o budoucích
vyhlídkách a možnostech regionu v oblasti podnikání. Ve vztahu k dospělým i k učňům jde
tedy o stanovení aktuální současné potřeby a přibližné a pravděpodobné poptávky po druhu
pracovníků v horizontu 5 let dopředu.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
Úřad práce

Spolupráce
OkÚ Strakonice, MÚ Strakonice, Školský úřad Strakonice, RIS, SAPARD

Charakter
neinvestiční

Náklady
PROODOS Praha
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provozní náklady 800 000,- Kč ročně

p11 : Podpora učňovského a odborného středního školství
Obsah
Jedním z klíčových strategických problémů regionu je nedostatečný počet a struktura obyvatel
s vyšším vzděláním a zejména jejich trvající úbytky vystěhovalectvím (zejména mladší
generace). Historické tradice regionu ve sféře průmyslu a technického školství (včetně
učňovského) a příznivá poloha regionu přitom skýtají šanci řešit daný problém podporou
stávajících učňovských, středních a vyšších odborných škol, a to podporou orientovanou na
modernizaci výukového procesu, jeho užší provázaností s výrobní praxí v regionu a podporou
motivace učňů a studentu k růstu vlastní funkční gramotnosti. Podmínkou úspěchu projektu je
navázání kontaktu s významnými podniky regionu pokud jde o jejich rozvojové záměry a s
tím související nové nároky na pracovní sílu. V projektu jde v této souvislosti o tyto kroky :
• zmapování potenciální poptávky po jednotlivých směrech vzdělávání
• zmapování potenciálu místních pedagogických kapacit
• nalezení vhodných objektů (resp. modernizace dnešních)
• zpracování ekonomické rozvahy akce
• nalezení potenciálních spoluúčastníků a investorů akce
• návrh investičních pobídek ze strany SMOOS

Kdy
přípravné kroky počínaje r. 2000, vlastní realizace cca v r. 2004

Garant
RIS, OHK Strakonice

Spolupráce
obecní úřady, krajské zastupitelstvo, stávající střední školy a učňovská zařízení, Školský úřad
Strakonice, MŠMT ČR, významné podniky regionu, PHARE

Charakter
přípravné kroky neinvestiční, vlastní realizace investiční

Náklady
přípravné studie 250 tis. Kč
vlastní realizace cca 20 mil. Kč

p12 : Zkvalitnění přístupu orgánů veřejné správy k místním podnikatelům
Obsah
Jedním z velmi častých bodů kritiky ze strany místních podnikatelů vůči místním orgánům
veřejné správy a samosprávy je (viz Průzkum podnikatelské atraktivity regionu Strakonicka)
nedostatečně kvalitní a vstřícný přístup - a to jak v agendách vymezených zákonem, tak při
navazování běžné spolupráce při realizaci rozvojových záměrů. Smyslem projektu je
napomoci orgánům místní veřejné správy zpružnět jejich komunikaci s podnikateli,
PROODOS Praha
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prosazovat méně byrokratické přístupy jejich pracovníků a nalézt efektivnější formy vzájemné
komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem v regionu. Oboustranná změna chování
musí být budována na společně pociťované odpovědnosti za rozvoj regionu a na prohloubení
vzájemné důvěry. Konkrétně jde v daném projektu o výměnu zkušeností mezi obcemi regionu
při hledání optimální organizační formy jejich správních aparátů, podporu školení pro
pracovníky správních aparátů, veřejnou presentaci úspěšně probíhající spolupráce mezi
firmami a orgány státní správy a samosprávy apod.

Kdy
přípravné kroky počínaje r. 2000, vlastní realizace od r. 2001

Garant
SMOOS, obecní úřady,

Spolupráce
RIS, významné podniky regionu, OHK a OAK Strakonice

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 200 tis. Kč ročně

p13 : Soutěž podnikatelských nápadů drobných a středních podnikatelů
Obsah
Smyslem je podpora podnikatelské invence místních drobných a středních podnikatelů, a to
zejména pokud jde o nápady, které se mohou odrazit nejen bezprostředně v ekonomickém
přínosu pro firmu autora nápadu, ale např. v image obce či regionu nebo ve zkvalitnění
mezilidských vztahů nebo životního prostředí.
Hodnocení nápadů a jejich odměňování a zveřejňování bude probíhat ve dvou kategoriích:
1. Sponzorované návrhy a nápady : odměna ve výši 50 % sponzorovaných výdajů a
zveřejnění
2. Nesponzorované návrhy a nápady : výběr nejlepšího návrhu za kalendářní rok do konce
března následujícího roku, odměna ve výši 10 tis. Kč a zveřejnění.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
SMOOS

Spolupráce
obecní úřady, místní podnikatelé

Charakteristika
investiční

Náklady
PROODOS Praha
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300 tis. Kč

PROJEKTY VE SFÉŘE BYDLENÍ
b1 : Příprava pozemků pro výstavbu „startovních“ bytů
Obsah
Jedním z velkých problémů regionu Strakonicka je vzrůstající odchod mladých a
kvalifikovaných obyvatel z regionu, m.j. z důvodu nedostatku „startovních bytů“. Smyslem
projektu je využít stávající formy státní podpory bytové výstavby a zabezpečit lokálně
připravené plochy pro výstavbu levných bytových domů. Postup :
- vytypování lokalit (územní plány obcí, zejména Strakonice, Volyně, Katovice a Střelské
Hoštice)
- stanovení podílu obcí na zasíťování určených ploch.
- vlastní realizace.

Kdy
přípravné kroky do r. 2001. Vlastní splnění úkolu 2-5 let (podle možnosti sdružení či
nesdružení finančních prostředků)

Garant
obecní úřady

Spolupráce
OkÚ Strakonice, MMR ČR, správci sítí infrastruktury, stavební společnosti

Charakter
investiční.

Náklady
10-15 mil Kč, konkrétní částka samozřejmě závisí na vzdálenosti přípojného bodu k síti.

b2 : Příprava pozemků pro výstavbu nových bytů (RD) na venkově
Obsah
Smyslem projektu je zabezpečit lokálně připravené plochy pro výstavbu rodinných domů ve
venkovních částech regionu, popřípadě i rozsáhlejší výstavby se smíšeným typem staveb pro
bydlení (řadové RD, bytové domy, satelitní městečka). Postup :
- vytipování lokalit (územní plán - zejména Horní Poříčí, Miloňovice, Řepice, Únice, Hoštice,
Litochovice, Nihošovice,)
- stanovení podílu obcí na zasíťování určených ploch.
- vlastní realizace.

Kdy
přípravné kroky do r. 2001. Vlastní splnění úkolu 2-5 let (podle možnosti sdružení či
nesdružení finančních prostředků)

Garant
PROODOS Praha
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venkovské obecní úřady

Spolupráce
OkÚ Strakonice, MMR ČR, správci sítí infrastruktury, stavebních společností

Charakter
investiční

Náklady
10-15 mil Kč, konkrétní částka samozřejmě závisí na vzdálenosti přípojného bodu k síti.

PROJEKTY V CESTOVNÍM RUCHU
c1 : Podpora incommingových aktivit místních cestovních kanceláří
Obsah
Místní CK by se měly více orientovat na přilákání a „dovoz“ turistů ze zahraničí i z ČR do
strakonického regionu. V projektu jde o podporu takových projektů místních CK, které
soustřeďují svou nabídku na daný region.

Kdy
příprava na 2000, vlastní nabídka produktů od sezóny 2001

Garant
vybrané soukromé CK

Spolupráce
RIS, obecní úřady, soukromé firmy podnikající v cestovním ruchu
Charakteristika
neinvestiční

Náklady
řádově cca 400 tis Kč ročně

c2 : Účinná propagace a marketing regionu v cestovním ruchu
Obsah
Cílem tohoto projektu je maximálně možné přiblížení regionu potencionálním návštěvníkům.
Prvním krokem je vytvořit vhodný propagační materiál. Dále je možno začínat od
jednoduchých drobných propagačních předmětů až po nákladné a příležitostné publikace.
Pochopitelně účinnou propagací jsou zároveň aktivity význačných sportovců, uměleckých
skupin, podnikatelů. Veškeré propagační materiály nutno směrovat v prvopočátku do Prahy a
do dalších turistických center bližšího okolí včetně hotelů, směnáren, hraničních přechodů,
restauračních zařízení, čerpacích stanic a podobně. Postupně podle finančních možností tento
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okruh rozšiřovat. Souběžně propagovat region prostřednictvím regionálních stránky na
internetu.

Kdy
2000

Garant
RIS, vybrané CK

Spolupráce
obecní úřady, vlastníci výše uvedených zařízení a objektů

Charakter
neinvestiční

Náklady
ročně cca 200 tis. Kč

c 3 : Založení integrovaného informačního systému pro návštěvníky
regionu
Obsah
Zpracovat plán orientačního značení v regionu včetně jednotlivých obcí. Ve spolupráci s
podnikatelskou sférou umístit jejich reklamní ukazatele společně s orientačním značením.
Zhotovení a zabudování systému dle plánu:
- velké orientační mapy
- rozcestníky (reklamy soukromých podniků)
- značené cyklostezky a turistické stezky
- označení významných budov a památek v regionu.

Kdy
2001

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, místní podnikatelé, Policie ČR, vybrané CK, reklamní agentury

Charakter
investiční

Náklady
500 tis.Kč
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c4 : Výstavba cyklistických a pěších naučných stezek vázaných na specifika
regionu
Obsah
Smyslem projektu je vytvořit návrh na zatraktivnění trasy cyklistických a pěších naučných
stezek s východiskem ve Strakonicích, Volyni a v jiných centrech cestovního ruchu v regionu.
Nejde přitom pouze o technickou otázku vlastního trasování stezek a jejich dopravně technické úpravy, ale ve stejné míře i o koncipování ideového záměru stezek využívajících
regionální specifika schopná oslovit návštěvníky regionu (Švanda Dudák - dudácké tradice,
bitva u Sudoměře, po stopách rýžování zlata, selská architektura, řemesla na řece atd.) Po
vytvoření návrhu se může přistoupit k realizaci - včetně propagace. Vítaná bude finanční
spoluúčast sponzorů.

Kdy
Rok 2001 (projekt), 2002 (realizace)

Garant
RIS, vybrané CK, Klub českých turistů

Spolupráce
obecní úřady, OkÚ Strakonice, ČCCR Praha, sponzoři

Charakter
Smíšený

Náklady
Investice - cca 500 tis. Kč
Údržba - cca 40 tis. Kč / rok

c5 : Podpora agroturistiky
Obsah
Smyslem projektu je zařadit agroturistiku jako perspektivní oblast turistiky a rekreace mezi
jiné lákavé podnikatelské aktivity. Možnosti jsou dány existencí větších i menších
podnikatelských subjektů zaměřených na zemědělskou výrobu rostlinou i živočišnou. Projekt
by měl spojit dohromady cestovní kanceláře a firmy se zaměřením na rostlinnou výrobu k
vypracování konkrétních námětů na sezónní spolupráci. Firmy se zaměřením na živočišnou
výrobu a chovatelství koní mohou být aktivní po větší část roku. Realizace projektu
předpokládá uzavření příslušných dohod, vypracování smluv a reklamní kampaň.

Kdy
2002 a dále

Garant
vybrané CK
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Spolupráce
obecní úřady, OAK Strakonice, zemědělské firmy, právnická kancelář, reklamní kancelář

Charakter
Neinvestiční

Náklady
100 tis. Kč na sepsání smluv a reklamu

c6 : Rozšíření nabídky veřejně přístupných kulturních akcí
nadregionálního charakteru
Obsah
Projekt má zajistit společenskou a kulturní atraktivitu regionu nejen pro místní občany, ale
zejména pro návštěvníky a turisty. Zvláště vítanou příležitostí zde mohou být akce pořádané
během letní turistické sezóny pod širým nebem ve Strakonicích (Rumpálování, Dudácký
festival) a dalších obcích, např. hudební festivaly, historické trhy na náměstí, ekojarmarky,
městské a obecní slavnosti, ohňostroje, akce spojené s Dnem země, zahájení a ukončení
turistické sezóny apod. Stejně nezbytnou součástí daného projektu je umožnění (alespoň
příležitostného) přístupu do hlavních stavebních památek regionu (viz s5). Všechny tyto
příležitosti je třeba propagovat v podobě jednotného regionálního kalendáře akcí (viz s4), a to
i na internetu.

Kdy
Každoročně počínaje rokem 2000

Garant
RIS

Spolupráce
Cestovní a kulturní agentury, reklamní agentury, soukromí vlastníci památkových objektů,
sponzoři, obecní úřady.

Charakter
Neinvestiční

Náklady
cca 300 tis. Kč ročně

c7 : Podpora ubytování v soukromí (zvláště na venkově)
Obsah
Region Strakonicka disponuje velmi vysokým počtem soukromých objektů, které jsou často
využívány samotnými vlastníky v omezené míře. Na druhé straně jsou zdejší kapacity
veřejných ubytovacích zařízení nedostatečné. Smyslem projektu je podpořit
zprostředkovatelský systém, který by na jedné straně umožnil pružně zvýšit nabídku
ubytování pro návštěvníky a zvýšil tak výnos z cestovního ruchu, na druhé straně přinesl
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příjem vlastníkům nedostatečně využívaných soukromých objektů. Součástí projektu je i
společná propagační činnost.

Kdy
od r. 2002

Garant
vybrané CK, RIS

Spolupráce
vlastníci rekreačních objektů, obecní úřady, OkÚ Strakonice

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 100 tis. Kč ročně

c8 : Zpracování katalogu ubytovacích a stravovacích kapacit regionu
Obsah
Region disponuje nedostatečnou kapacitou veřejných ubytovacích zařízení cestovního ruchu.
Kvalitnější ubytovací kapacity (cca 810 lůžek v hotelích a v penziónech) je navíc
koncentrováno výhradně do největších měst Strakonic a Volyně. Obdobná je situace u
stravovacích zařízení. Tím větší slabinou je obtížná dostupnost informací o nich, absence
vzájemné kooperace, včetně regionálního reservačního systému. Smyslem projektu je tento
nedostatek odstranit, a to zpracováním, trvalou aktualizací a internetovou presentací katalogu
ubytovacích kapacit regionu. Součástí projektu je i hodnocení kvality presentovaných zařízení
a systém oceňování nejlepších.

Kdy
od r. 2001

Garant
vybrané CK

Spolupráce
obecní úřady, provozovatele ubytovacích zařízení

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 50 tis Kč ročně
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PROJEKTY VE SFÉŘE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ž1 : projekt likvidace „černých skládek“
Obsah
Existence „černých skládek“ (zejména tuhého komunálního odpadu) významně snižuje
atraktivitu obytného prostředí řady obcí Strakonicka a je jedním z nejčastějších předmětů
kritiky jejich obyvatel, představuje vážné riziko pro kontaminaci životního prostředí a snižuje
pohodu návštěvnického pobytu v regionu. Přitom je skládkování v regionu v relativně
dlouhém časovém horizontu uspokojivě zajištěno jak po technické, tak po ekonomické
stránce. Smyslem projektu je s využitím tzv. veřejně prospěšných prací odstranit v současnosti
existující černé skládky a následně pomocí propagace, prevence a důsledné kontroly
nepřipustit vznik skládek nových.

Kdy
2000 a dále trvale

Garant
obecní úřady

Spolupráce
Úřad práce Strakonice, občanské organizace, správci řízených skládek, majitelé pozemků

Charakter
neinvestiční

Náklady
500 tis Kč jednorázově, následně 150 tis Kč ročně

ž2 : Podpora protiradonových opatření
Obsah
Významná část regionu Strakonicka patří k územím s vysokým výskytem přirozeného radonu
v horninném podloží. Relativně vysoká radonová zátěž životního prostředí představuje jednak
značné zdravotně - hygienické riziko, jednak sebou - při eliminaci tohoto rizika v bytové a
občanské výstavbě - přináší zvýšené asanační náklady. Oba tyto faktory snižují atraktivitu
regionu pro trvalý pobyt. Smyslem projektu je vypracovat kategorizaci území regionu z
hlediska daného rizika, na základě této kategorizace diferencovat i osvětovou kampaň vůči
obyvatelstvu regionu, zajistit poradenskou činnost ohledně technických řešení snížení
škodlivých účinků radonu a šířit informace o státních dotacích s jejichž pomocí lze tato
technická opatření realizovat.

Kdy
realizace do r. 2001
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Garant
RIS, obecní úřady

Spolupráce
MŽP ČR, OkÚ Strakonice

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 250 tis. Kč ročně neinvestičních

ž3 : Projekt komplexní péče o vzhled krajiny
Obsah
Projekt navazuje na projekt p6 a je konkrétně orientován na dobudování biokoridorů dle
schválených či rozpracovaných ÚSES

Kdy
počínaje rokem 2002

Garant
RIS

Spolupráce
OkÚ Strakonice, obecní úřady, ČSOP

Charakter
investiční

Náklady
500 tis. Kč

ž4 : Podpora ekologické výchovy a poradenství
Obsah
Jednou z významných konkurenčních výhod Strakonického regionu je relativně nepoškozené
životní prostředí. Tento fakt je třeba využít nejen při rozvoji cestovního ruchu, ale při tvorbě
celkového image regionu. K tomu může sloužit i podpora ekologické výchovy a poradenství. I
zde je cílem je přejít od pasivní ochrany životního prostředí k ochraně aktivní, která by
nepodvazovala ekonomický rozvoj - a to působením na representanty obcí a firem regionu,
mládež, občanské organizace atd.. Speciálně jde v tomto projektu o realizaci školení o aktivní
ochraně životního prostředí, o ekologicky šetrných postupech výroby a spotřeby energií,
likvidace odpadních vod, racionálního zacházení s odpady apod. a o organizaci uživatelsky
orientovaného poradenství v těchto oborech.

Kdy
zahájení v roce 2001
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Garant
neziskové ekologické občanské organizace

Spolupráce
RIS, obecní úřady, MŽP ČR, SFŽP, ČEA, PHARE

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 400 tis Kč ročně

PROJEKTY VE SFÉŘE SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY
s1 : Projekt podpory Okresního muzea Strakonice
Obsah
Cílem je podpořit práci stávajícího Okresního muzea Strakonice, jako špičkové instituce
propagující minulost a živé tradice regionu. Konkrétně jde o lobování ve prospěch zachování
a rozvoje muzea v souvislosti s možným převodem zřizovatelské funkce v souvislosti s
reformou veřejné správy, o řešení majetkoprávních vztahů v rámci areálu Strakonického
hradu, o rozšíření jeho výstavních prostor v rámci Strakonického hradu, o materiální a
finanční pomoc při výstavní a přednáškové činnosti muzea a o pomoc při trvalé modernizaci
expozice, zpřístupňující návštěvníkům i zajímavosti se současného dění v regionu a
umožňující jim interaktivní přístup. Muzeum by mělo zůstat nejen prvořadou turistickou
atraktivitou regionu, ale i „školou lokálního patriotismu“ jeho vlastních obyvatel.

Kdy
dokončení 2003

Garant
OkÚ Strakonice, MÚ Strakonice, SMOOS

Spolupráce
obecní úřady, velké podniky regionu, občanská veřejnost, spolumajitelé areálu Strakonického
hradu

Charakter
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investiční i neinvestiční

Náklady
cca 30 mil Kč investiční, 8 mil. Kč ročně provozní

s2 : Projekt podpory nadregionální profilace středních škol pro potřeby
trhu práce (informační gramotnost)
Obsah
Projekt navazuje na projekt p11 a jeho smyslem je urychlené doplnění (posílení) učebních
programů místních středních škol o předměty související s přípravou na „novou ekonomiku“
(informatika, automatické regulační systémy, sofwarové inženýrství apod.).

Kdy
2001

Garant
Střední školy regionu

Spolupráce
Školský úřad Strakonice, MÚ Strakonice, MÚ Volyně, OHK Strakonice

Charakter
neinvestiční i investiční

Náklady
cca 800 tis. Kč neinvestičních ročně a cca 600 tis Kč investičních ročně

s3 : Lobování ve prospěch zachování a zkvalitnění Okresní nemocnice
Strakonice
Obsah
Okresní nemocnice ve Strakonicích představuje pro region nepostradatelné zdravotnické
zařízení. Smyslem projektu je lobovat ve prospěch jeho zachování a průběžnou modernizaci
vůči orgánům krajské samosprávy.

Kdy
počínaje rokem 2001

Garant
SMOOS, Okresní nemocnice Strakonice

Spolupráce
krajské zastupitelstvo, OkÚ Strakonice, MÚ Strakonice, VZP ČR

Charakter
PROODOS Praha
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neinvestiční

Náklady
50 tis. Kč ročně

s4 : Zpracování informačního katalogu o kulturních, společenských a
sportovních akcích v regionu
Obsah
V regionu se koná každoročně mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí, které by
mohly přilákat daleko víc místních obyvatel a mohly též oslovit i četné turisty. Dosud ovšem
schází dostatečná informovanost o těchto akcích a zejména jejich časová koordinace, která by
nepochybně napomohla k jak k obohacení života místních obyvatel, tak k delšímu pobytu
návštěvníku v regionu. Smyslem daného projektu je odstranit tento nedostatek. Katalog je
třeba průběžně aktualizovat a efektivním způsobem zveřejňovat (zejména prostřednictvím
regionální www.stránky).

Kdy
od r. 2001

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, OkÚ Strakonice, vybrané CK, pořadatele kulturních a společenských akcí

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 150 tis. Kč každoročně

s5 : Projekt stanovení priorit památkové péče ve vazbě zpřístupnění a lepší
využití památkových objektů regionu
Obsah
Region Strakonicka disponuje početným souborem památkově chráněných objektů. Jejich
údržba a obnova vyžaduje (i v případě objektů v soukromých rukách) značný objem veřejných
prostředků, jejichž vynakládání je třeba racionalizovat a postavit na bázi jasně definovaných
priorit. Předmětem projektu je stanovení těchto priorit, kde kritérii budou jednak kulturně historický význam objektu, ale i záruka trvalé péče ze strany vlastníka, perspektiva umístění
veřejně prospěšných služeb do daného objektu, resp. jeho kulturního využití a ochota daný
objekt (alespoň občasně) zpřístupnit nebo ho jinak vázat na využití v cestovním ruchu (viz c5
a c6).

Kdy
zpracování katalogu priorit v r. 2001

Garant
OkÚ Strakonice, Okresní muzeum Strakonice
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Spolupráce
RIS, Památkový ústav Č. Budějovice, MK ČR, obecní úřady, krajské zastupitelstvo, vlastníci
objektů

Charakter
neinvestiční

Náklady
300 tis. Kč

s6 : Projekt podpory organizací zaměřených na volný čas děti a mládeže
Obsah
Smyslem projektu je podporovat vznik a rozvoj organizací a aktivit zaměřených na práci s
mládeží ve volném čase.
Je to prostor pro sportovní oddíly, výtvarné a umělecké kroužky, junácké oddíly, farní
společenství, sběratelské a modelářské kroužky, sdružení a organizace vytvářející vztah k
přírodě a kultuře. Ve všech těchto činnostech je důležitý dostatek zapálených a zodpovědných
vedoucích a vztah a kontakt s rodiči zapojených dětí.

Kdy
počínaje rokem 2000

Garant
organizace (existující i nově vzniklé) zaměřené na děti a mládež, rodičovská veřejnost

Spolupráce
obecní úřady, OkÚ Strakonice, školy, sponzoři

Charakter
Neinvestiční

Náklady
cca 400 tis Kč ročně

s7 : Projekt podpory ochotnických aktivit
Obsah
Smyslem projektu je zapojit do aktivní umělecké činnosti místní obyvatelstvo. Jde o
podchycení a podporu skupin zájemců o pořádání amatérských kulturních představení v
různých uměleckých směrech.

Kdy
počínaje r. 2000

Garant
PROODOS Praha
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ochotnické soubory

Spolupráce
obecní úřady

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 150 tis. Kč ročně

PROJEKTY VE SFÉŘE DOPRAVY A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY
d1 : Zpracování analýzy kvality a kvantity dopravní obslužnosti regionu
Obsah
Zpracování studie obsahující analýzu dopravní dosažitelnost zaměstnání a škol a dopravní
dosažitelnost služeb a kultury (divadla, kina) pro obyvatele regionu a návrh opatření ke
zlepšení stavu.

Kdy
2001

Garant
ČSAD - STTRANS, RIS

Spolupráce
OkÚ Strakonice, obecní úřady, velké podniky regionu

Charakter
neinvestiční

Náklady
analýza 100 tis. Kč

d2 : Projekt stanovení priorit v budování regionální dopravní sítě
Obsah
Zpracování studie stanovující priority budování (zkvalitnění) regionální dopravní sítě ve
vazbě na finanční náročnost jednotlivých úseků, jejich současný dopravně technický stav a na
potenciální prospěch ve vazbě na nové rozvojové projekty v oblasti podnikání, bydlení a
cestovního ruchu.

Kdy
2002
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Garant
RIS

Spolupráce
OkÚ Strakonice, SÚS, obecní úřady

Charakter
neinvestiční

Náklady
analýza 200 tis. Kč

d3 : Lobování ve prospěch silnice R4
Obsah
Smyslem projektu je aktivní účast na všech jednáních o trasování a termínech výstavby
uvažované rychlostní komunikace R4 Praha - Strakonice - státní hranice/České Budějovice,
vyvolaných jinými subjekty nebo spolupráce na vyvolání těchto jednání. Na všech těchto
jednáních a při všech setkáních s osobami a institucemi, které mohou mít na rozhodování v
této věci vliv, je nutno argumentovat ve prospěch urychleného zařazení dané komunikace do
státního programu.
Tento projekt je tedy zaměřen na příslušná jednání ve prospěch věci. Realizace vlastní stavby
je záležitostí státu.

Kdy
Trvale, do rozhodnutí o stavbě

Garant
SMOOS

Spolupráce
podnikatelské a dopravní firmy, subjekty z oblasti cestovního ruchu, OkÚ Strakonice,
Ředitelství silnic a dálnic, poslanci, okresní úřady na trase komunikace (Příbram, Písek,
Prachatice).

Charakter
Neinvestiční

Náklady
Nulové

d4 : projekt koordinace výstavby veřejných vodovodů a kanalizace a ČOV
v obcích Strakonicka
Obsah
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Nedostatečné vybavení velké částí obcí veřejným vodovodem, kanalizací a ČOV představuje
významnou rozvojovou bariéru jak z hlediska podnikatelských aktivit, tak z hlediska
atraktivity pro trvalý pobyt. Řešení této slabiny je ovšem investičně mimořádně náročné,
vynakládání příslušných prostředků je proto žádoucí koordinovat z hlediska jejich rentability a
významu jako reálných rozvojových impulsů. V projektu jde o podrobné zmapování situace a
stanovení regionálních priorit a o návrh koordinace aktivit jednotlivých obcí.

Kdy
počínaje r. 2001

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady

Charakter
neinvestiční

Náklady
300 tis. Kč

d5 : zpracování generelu regionu teplem, energiemi a palivem
Obsah
Plyn je zaveden v současné době pouze v pěti obcích regionu. Ve více než polovině obcí
regionu existují dostatečné kapacitní rezervy pro využití elektřiny k otopu, lokálně se jeví jako
schůdné energetické zásobování obcí na bázi spalování biomasy. Existující technická řešení je
třeba prověřit z hlediska současné i perspektivní financovatelnosti jednotlivých variant pro
jednotlivé obce regionu. Správná volba zde může šetřit značné veřejné i soukromé náklady na
zásobování energiemi. Dostupnost dodávek nejúspornější formy energií by odstranila
významnou rozvojovou bariéru regionu jak z hlediska podnikatelských aktivit, tak z hlediska
atraktivity pro trvalý pobyt. Vynakládání příslušných prostředků je nicméně žádoucí
koordinovat z hlediska rentability a významu jako reálných rozvojových impulsů pro region.
Projekt je o stanovení priorit v rámci této koordinace.

Kdy
2001 - zpracování generelu, případná realizace následně

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, OkÚ Strakonice

Charakter
neinvestiční
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Náklady
300 tis Kč

PROJEKTY VE SFÉŘE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
ř1 : Posílení práce místních spolků a organizací
Obsah
Vytvoření koordinačního výboru se zástupců všech spolků a organizací působících na území
regionu k zlepšení informovanosti o činnosti v regionu a jejich koordinované účasti na
jednotlivých akcích, včetně zlepšení vzájemné spolupráce. Napojení na činnosti RIS,
poskytování vzájemného servisu v podávání informací o akcích v regionu.

Kdy
od r. 2001

Garant
místní spolky

Spolupráce
RIS

Charakter
neinvestiční

Náklady
cca 300 tis Kč ročně

ř2 : Prohloubení spolupráce s církvemi
Obsah
Vypracování okruhů oblastí spolupráce s církví (př. v péči o památky, o rizikové skupiny
obyvatelstva) a součinnost v nich.

Kdy
od r. 2000

Garant
obecní úřady

Spolupráce
církve

Charakter
neinvestiční
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Náklady
cca 200 tis. Kč ročně

ř3 : Prohloubení kontaktů s partnerskými městy
Obsah
Vzájemné vztahy s partnerskými obcemi jsou v současné době založena především na dílčích
kontaktech jednotlivých organizací obcí (školy, spolky, kluby). Vzhledem k velkým
vzdálenostem jsou vzájemné kontakty podmíněny především ochotou úhrady nákladů na
dopravu. Je nutné zvážit způsob podpory dalšího rozvoje partnerství na všech úrovních a
zvážit eventuelní zajištění kontaktů nových.

Kdy
trvale

Garant
obecní úřady

Spolupráce
RIS, program PHARE

Charakter
neinvestiční

Náklady
150 tis ročně

ř4 : Prohloubení spolupráce s rodáky a přáteli regionu
Obsah
Strakonicko již dnes disponuje četnými příznivci - z části z řad rodáků z obcí zdejšího
regionu, z části z řad návštěvníků, kteří z pracovních, osobních nebo turistických důvodů
kratší či delší dobu pobývali v regionu. Zdá se, že nejvíce jsou koncentrováni v Praze a v
dalších velkých českých městech, významní jsou i krajané v zahraničí. SMOOS, resp. RIS
mohou přispět k posílení jejich neformálních kontaktů, zviditelnění Strakonicka (lobování) a
případně i k formálnímu ustavení klubu.

Kdy
2001

Garant
RIS

Spolupráce
Obecní úřady

Charakter
neinvestiční.
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Náklady
10 000 Kč/ rok (poštovné, cestovné, tisk materiálů).

ř5 : Rozšíření využívání institutu obecně prospěšných prací
Obsah
Cílem programu je připravit dostatek obecně prospěšných pracovních míst a míst pro výkon
alternativních trestů. SMOOS, resp. jednotlivé obce by v rámci tohoto programu měly vyčlenit
ve spolupráci s Úřadem práce a Okresním soudem dostatek finančních prostředků pro
vytvoření dalších pracovních příležitostí, pro práce převážně manuálního charakteru t.j. čistota
obcí (správa a tvorba krajiny), údržba veřejné zeleně, opravy komunikací, uličních vpustí,
stavební úpravy a drobné opravy a nátěry obecních zařízení a pod. Každá pracovní skupina by
měla mít vedoucího (mistra), který skupinu povede a bude dohlizet. Z důvodů větší motivace
je třeba přihlážet k přidělené podpoře v nezaměstnanosti.

Kdy
příprava do roku 2001, vlastní realizace vyjde z momentálních potřeb

Garant
RIS

Spolupráce
obecní úřady, Úřad práce Strakonice, Okresní soud Strakonice

Charakter
neinvestiční

Náklady
5000.- Kč mzda, 4000.- Kč ostatní náklady, celkem 9000.- Kč měsíčně na 1 pracovní místo
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