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Úvod 

Strategie přeshraniční spolupráce byla vytvořena pro území místních akčních skupin v rámci 

Euregia Egrensis na období 2021 až 2027 a je tedy zaměřena na „venkovské oblasti“ a doplňuje 

tak Rozvojovou studii pro EUREGIO EGRENSIS Interreg VI-A Bavorsko-Česká republika 

2021–2027. Partnery obou projektů, během kterých byla tato strategie vytvořena, jsou všechny 

MAS Karlovarského kraje a zástupci MAS Bavorska a Saska. Bohužel v předchozím 

programovém období neexistovala možnost přímé přeshraniční spolupráce mezi českými 

místními akčními skupinami a německými LAG. Důvodem je nekompatibilita legislativních 

rámců obou zemí. Přestože nemohou MAS přímo rozvíjet vzájemnou přeshraniční spolupráci, 

rozhodly se vypracovat strategii, která bude sloužit v příštím programovém období jako nástroj 

pro zintenzivnění spolupráce. Všechny subjekty z území MAS v rámci území Euregia Egrensis 

budou moci čerpat z tohoto dokumentu informace o rozvojových oblastech a strategických 

cílech popisovaného území a inspirovat se při plánování projektů. Strategie bude dle potřeby 

aktualizována.  

Cíle strategie: Zlepšení spolupráce mezi českými, bavorskými, saskými a durynskými MAS 

sérií workshopů, definování strategických cílů a aktivit přeshraniční spolupráce a následnou 

případnou spoluprací na konkrétních aktivitách/projektech. Strategie přeshraniční spolupráce 

je nástrojem pro zintenzivnění spolupráce mezi různými aktéry z daného území. Netýká se tak 

pouze místních akčních skupin, ale všech relevantních subjektů zde působících.  

Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života, 

zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů 

udržitelného rozvoje.  

Strategie je zpracována pro území místních akčních skupin fungujících za využití metody 

LEADER. Ta staví na partnerství a spolupráci s komunitou a obsahuje 7 principů:  

 přístup „zdola nahoru“,  

 partnerství veřejných a soukromých subjektů,  

 tvorba místní rozvojové strategie,  

 integrované a vícesektorové akce,  

 inovativnost v řešení problémů venkovských regionů,  
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 síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných 

projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí. 

Tvorba strategie byla definována za využití online i prezenčních workshopů za účasti českých 

a německých subjektů. Během workshopů byla zpracována analýza rozvojového potenciálu 

regionu, SWOT analýza a návrh priorit/strategických cílů a návrh aktivit/opatření.  

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

1.1 Území působnosti strategie přeshraniční spolupráce MAS v rámci 
Euregia Egrensis v období 2021–2027  

Území Euregia Egrensis představuje společný pohraniční region, který pokrývá zhruba 17 000 

km2 napříč celým trojúhelníkem Sasko/Durynsko, Bavorsko a Českou republikou. Území 

zahrnuje přibližně 2 miliony obyvatel, z nichž cca polovina žije v bavorské části, asi třetina 

v sasko-durynské části a pětina v české části území.1 

Tabulka 1 Referenční oblast území strategie na úrovni Euregia Egrensis 

Bavorsko Sasko/Durynsko Česká republika 

Zemský okres Horní Falc: 
Amberg (nezávislé město) 
Weiden i. d. OPf. (nezávislé město) 
Amberg-Sulzbach (okres) 
Neustadt a.d. Waldnaab (okres) 
Schwandorf (okres) 
Tirschenreuth (okres) 

Saské zemské okresy: 
Vogtlandkreis  
Zwickau  
Erzgebirgskreis  
Mittelsachsen  
Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge 
Bautzen  
Görlitz  
Města s postavením 
okresu: Dresden  
Chemnitz  

Karlovarský kraj: 
Okres Karlovy Vary 
Okres Sokolov Okres 
Cheb 

Zemský okres Horní Franky: 
Bayreuth (nezávislé město) 
Hof (nezávislé město) 
Bayreuth (okres) 
Hof (okres) 
Kronach (okres) 
Kulmbach (okres) 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge (okres) 

Durynské zemské okresy: 
Greiz  
Saale-Orla 

Plzeňský kraj (pouze 
pro spolupráci 
Bavorskem:  
Okres Tachov 

Zdroj: https://euregio-egrensis.cz/cs/mapa-sdruzeni 

 
1 Zdroj: https://euregio-egrensis.cz/cs/rozvojova-studie-pro-euregio-egrensis-2021-2027 
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Obrázek 1 Území působnosti Euregia Egrensis s vyznačením hranic územních obvodů  

 
Zdroj: https://euregio-egrensis.cz/cs/mapa-sdruzeni 
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Tabulka 2 Referenční oblast území strategie na úrovni místních akčních skupin 

Bavorsko Sasko/Durynsko Česká republika 

Zemský okres Horní Falc: 
LAG InitiAKTIVKreis Tirschenreuth 

LAG Forum Neustadt Plus 
LAG Regionalentwicklung Amberg-

Sulzbach 
LAG Regionalentwicklung im 

Landkreis Schwandorf 

Sasko: 
LAG VogtlandZukunft e. V. 
LAG Sagenhaftes Vogtland -

Regionalentwicklung, Tourismus und 
Marketing e. V. 

LAG Zukunft Westerzgebirge  
e. V. 

 

Karlovarský kraj: 
MAS Vladař 

MAS Krušné hory 
MAS Sokolovsko 
MAS Kraj živých 

vod 
MAS 21 

Zemský okres Horní Franky: 
LAG Landkreis Kronach im 

Frankenwald  
LAG Landkreis Hof  

LAG Kulmbacher Land  
LAG Bayreuther Land 

LAG Fichtelgebirge-Innovativ  

Durynsko: 
LAG-Aktionsgruppe Saale-Orla e. V. 

LAG Aktionsgruppe Greizer Land 
e.V. 

Plzeňský kraj 
(pouze pro 

spolupráci s 
Bavorskem:  

MAS Zlatá cesta 
MAS Český les 

MAS Český západ 
Zdroj: vlastní data z internetových stránek jednotlivých MAS 
 

1.2 Stručná socioekonomická charakteristika území  

Existuje mnoho společných znaků území Euregia Egrensis, nicméně je třeba zmínit i odlišnosti 

uvnitř území. Ty jsou dány zejména geografickým charakterem regionu, kde se nacházejí 

hornaté a řidčeji obydlené oblasti Krušných hor, Slavkovského lesa či Českého lesa (CHKO), 

a také odlišnosti z historických důvodů. Najdete zde jak oblasti jedinečné svou zachovalou 

přírodou, tak území postižená těžbou nerostných surovin, zpracováním hnědého uhlí a 

rozvinutým průmyslem. V těchto oblastech se naopak nacházejí území hustěji osídlená 

(největší města představují Bayreuth – 75 000 obyvatel a Karlovy Vary – 50 000 obyvatel). Je 

proto logické, že v rámci území existují odlišnosti např. v kvalitě životního prostředí, zalesnění 

území, existenci starých ekologických zátěží, dostupnosti veřejné infrastruktury vč. dopravní 

dostupnosti, pracovních a vzdělávacích příležitostech apod. 

Pro stručnou socioekonomickou analýzu, a také jako podklad pro plánovací workshopy, 

vycházíme z analytických částí strategiích místních akčních skupin daného území, které nám 

v elektronické podobě zaslali partneři zapojení do realizace projektu a dále z Rozvojové studie 

pro Euregio Egrensis Interreg VI-A Bavorsko – Česká republika 2021-20272. 

 
2 Zdroj: https://euregio-egrensis.cz/cs/rozvojova-studie-pro-euregio-egrensis-2021-2027 
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Základní prvky socioekonomické analýzy pro sledované území jsou mj.: 

 Nízká hustota osídlení doprovázená trvalým poklesem populace na všech 3 stranách. 

Tento problém je ještě zesílen stárnutím obyvatelstva, především pak v oblasti 

bavorského okresu Horní Franky. Výrazně jsou těmito problémy zasaženy také 

příhraniční a horské oblasti území. 

 Pomalý růst HDP v přepočtu na obyvatele v České republice přispívá dalšímu 

vzdalování se ekonomické výkonnosti ČR vůči Bavorskému a Saskému území. Toto je 

doprovázeno nižší kupní silou, nižšími mzdami a s tím navazujícími problémy vzájemné 

závislosti např. v oblasti pracovního trhu. V území Euregia Egrensis obecně je nízká 

míra zahájení podnikání v porovnání s průměry v ČR. Problematická je také dopravní 

dostupnost a často i chybějící základní veřejná infrastruktura (především v odlehlých 

oblastech).  

 Od r. 2013 klesala (především v České republice) míra nezaměstnanosti. V r. 2018 se 

průměrná nezaměstnanost v EU dostávala k 6 %, v Sasku jen kolem 3,8 %, v Bavorsku 

byla kolem 3 %, v České republice taktéž 3 % (Karlovarský kraj 2,9 %). K nárůstu 

nezaměstnanosti docházelo v roce 2020 kvůli koronavirové krizi. V 7/2021 činila 

nezaměstnanost v Karlovarském kraji 5 % (průměr ČR tehdy 3,7 %), v Sasku 5,5 %, 

v Bavorsku v tu dobu činila nezaměstnanost pouhých 3,3 %. 

 Aktivity výzkumu a vývoje jsou v Karlovarském kraji slabě zastoupeny, je zde nejmenší 

počet pracovníků, kapacit a aktivit v rámci všech krajů ČR. V kraji samostatně nepůsobí 

žádná univerzita (pouze fakulty univerzit z jiných krajů). 

 Vyšší zastoupení průmyslových oborů s nízkou přidanou hodnotou a služeb méně 

znalostně založených oproti jiným regionům, spolu s nezbytnými strukturálními 

změnami v Karlovarském kraji, jsou typickými pro českou stranu hranice. Toto je nutno 

doplnit ještě o oblast lázeňství, která především v KV kraji hraje značnou roli. 

 V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je česká část území Euregia výrazně pozadu oproti 

bavorské a saské straně. V souvislosti s touto oblastí je nutno zmínit i nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, který v mnoha oblastech podnikání značně snižuje 

možnost jeho rozvoje. Toto je napříč sledovaným územím doprovázeno odlivem 

mladých lidí do větších měst.  

 Saský region Vogtland se historicky vyznačuje hustou sítí odborných škol, vzdělávacích 

a výzkumných institucí. Horní Vogtland se zaměřením na výrobu hudebních nástrojů 
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má v tomto regionu dvě kvalitní vzdělávací instituce: odbornou školu „Vogtländischer 

Musikinstrumentenbau Klingenthal“ a Západosaskou univerzitu aplikovaných věd ve 

Zwickau – pobočku pro hudební nástroje. V regionálním centru Plauen nabízí tzv. 

Berufsakademie Sachsen pod Státní studijní akademií Plauen širokou škálu kurzů. 

 Navzdory všemu se Sasko nadále potýká s nedostatkem a odlivem kvalifikovaných 

pracovníků a často nabírá kvalifikované pracovníky ze sousední České republiky 

zejména v oblasti péče, hotelnictví a stravování. 

 Stále je v území patrný vliv historických událostí v souvislosti s druhou světovou válkou 

a poválečným vývojem. Stejně tak jazykové bariéry představují problém, který je do 

budoucna nutno řešit – ať již podporou výuky českého/německého jazyka na obou 

stranách hranice, tak výukou sjednocujícího jazyka (např. angličtiny). 

 Pro území je typický vyšší podíl lesů a nižší podíl zemědělské půdy, v rámci 

zemědělských činností relativně velký podíl ekologického zemědělství. 

 Ve sledovaném území se nachází řada cenných přírodních i kulturních památek.  

 

 

1.3 Popis tvorby strategie  

Do přípravy strategie se účastí na workshopech aktivně zapojily MAS Karlovarského kraje, 

LAG Landkreis Hof e.V., LEADER Vogtland – Regionalmanagement, LAG Fichtelgebirge-

Innovativ e. V, ILE Gesundes Fichtelgebirge e.V., zástupci měst a obcí, spolků, Krajské 

hospodářské komory Karlovarského kraje a dalších subjektů.  

První workshop proběhl pouze online a zúčastnili se jej zástupci MAS z Čech, Bavorska a 

Saska. Během tohoto workshopu byl probrán aktuální stav strategií a bylo dohodnuto, že každá 

ze zapojených MAS navrhne své oblasti rozvoje, kterým se věnuje na svém území. Z těch pak 

byly v analytické části definovány výzvy, které jsou pro všechny regiony společné.  
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Obrázek 2 Proces tvorby strategie – definování rozvojových oblastí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následně byla na základě společných výzev definována hlavní témata a jejich podoblasti. Jejich 

vzájemné vazby byly zpracovány ve formě myšlenkové mapy na platformě Padlet. Tím vznikl 

podklad pro druhý workshop. Na něj, a stejně tak i na 3. workshop, již byli pozváni všichni 

potenciální zájemci o přeshraniční projekty a o šíření pozvánky na svém území se postaraly 

jednotlivé MAS. 
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Obrázek 3 Myšlenková mapa v Padletu (detail viz příloha č. 1) 

 

 

Vzhledem k tomu, že tato strategie přeshraniční spolupráce je cílena na venkovské oblasti 

Euregia Egrensis, bylo potřeba definovat pojem venkov. Z diskuse vyplynulo, že MAS v České 

republice, Bavorsku i Sasku mají velmi podobně stanovené definice venkova, proto jsme se 

dohodli, že jako venkov budeme chápat území místních akčních skupin. Ty ostatně pracují na 

principu LEADER, což je program určený přímo Evropskou unií pro rozvoj venkovských 
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oblastí. Následně byly diskutovány jednotlivé rozvojové oblasti a vazby mezi nimi a tím byla 

vytvořena Analýza rozvojového potenciálu (více v kapitole 2.2). 

Obrázek 4 Workshop č. 2 

   

V úvodu třetího workshopu se účastníci věnovali připomínkování SWOT analýzy. Její finální 

podoba po zapracování veškerých podnětů a doplnění je uvedena v kapitole 2.1. Následně byly 

na základě SWOT analýzy a analýzy rozvojového potenciálu definovány priority, strategické 

cíle a opatření, které naleznete v kapitole 3.1. 
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Obrázek 5 Workshop č. 3 

 

Ne všichni se mohli osobně zúčastnit jednotlivých workshopů, přestože je daná problematika 

zajímala. Proto mimo výše uvedené workshopy probíhala diskuse i formou videohovoru, mailů 

nebo telefonátů. 

Dokument byl v závěru své tvorby odeslán všem zapojeným účastníkům, včetně Euregia 

Egrensis, k připomínkování. Závěrečná podoba strategie bude zveřejněna na webových 

stránkách Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. a zde bude k dispozici po celou 

dobu nového programového období 2021+ v české i německé verzi. Strategie byla schválena 

Valnou hromadou KS MAS KK, z.s. dne 26.1. 2022 

Tabulka 3 Zapojení stakeholderů do tvorby strategie  

Metoda zapojení  Datum (období) provedení 

1. Workshop online 28. 4. 2021 

2. Workshop na Statku Bernard, Královské Poříčí  25. 8. 2021 

Videohovor s dalšími zájemci z Bavorska 8.9. 2021 

3. Workshop na Statku Bernard, Královské Poříčí  5. 10. 2021 

Zdroj: vlastní data 
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2.  Analytická část  

2.1 SWOT analýza  

SWOT analýza byla vypracována na základě údajů získaných z 2. workshopu konaného za 

přítomnosti zástupců různých subjektů napříč sledovaným regionem. A dále údaje této analýzy 

vycházejí z analytických dat a SWOT analýz uvedených ve strategiích MAS daného území. 

SWOT analýza přeshraniční spolupráce Česko – Sasko – Bavorsko 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

1. Příroda, krajinné zajímavosti a památky.  
2. Vzájemná blízkost. 
3. Zkušenosti lokálních aktérů s přeshraničními 

projekty. 
4. Zkušenosti lokálních aktérů s dotovanými 

projekty. 
5. Společná témata. 
6. UNESCO. 
7. Volný trh práce a investic v příhraničním 

regionu. 
8. Potenciál kreativních oborů, kreativní umělci a 

producenti tvořící regionální produkty.  

1. Chybějící dálniční propojení z české strany na 
německé dálnice. 

2. Špatná návaznost spojů veřejné dopravy.  
3. Stárnutí obyvatel, malá vzdělanost obyvatel.  
4. Rozdíly mezi regiony a malá sounáležitost 

s regionem a vykořenění obyvatel na české straně 
– hospodářství, tradice, patriotismus. 

5. Volný trh práce v příhraničním regionu 
6. Špatné vnímání vlastní země, přílišné zaměřování 

se na vlastní negativa, nedostatečné vnímání 
příležitostí.  

PŘÍLEŽITOSTI (O) OHROŽENÍ (T) 

1. Podmínky pro další rozvoj přeshraniční 
spolupráce. 

2. Důraz na výuku a praktické použití cizích jazyků. 
3. Podmínky pro rozvoj spolupráce založený na 

společných tématech, výměně zkušeností a 
vzájemné inspiraci. 

4. Rozvoj lidských zdrojů. 
5. Rozvoj a zkvalitnění služeb v souvislosti 

s cestovním ruchem.  
6. Podpora místních producentů, místních produktů 

a regionálních značek.  
7. Kultivace prostředí a hodnot. 
8. Rozvoj spolupráce mladé generace, která není 

zatížena minulostí.  
9. Zlepšování image 
10. Možnost vzájemné propagace a zesílení vazeb 

mezi regiony a mezi generacemi. 
11. Využití potenciálu nových sektorů, podpora 

nových kreativních oborů a technologií. 
12. Podpora moderních technologií a digitalizace pro 

budování přeshraničních vazeb napříč 
rozvojovými tématy. 

13. Osvěta v oblasti životního prostředí, sociálních 
témat, vzdělávání ad. 

1. Prohlubování ekonomických rozdílů mezi 
regiony. 

2. Zhoršování ekonomické situace obyvatel. 
3. Další odliv obyvatel. 
4. Omezení volného přeshraničního pohybu 

obyvatel z důvodu nových hrozeb. 
5. Neochota některých aktérů k přeshraniční 

spolupráci. 
6. Nevhodné nastavení dotačních podmínek pro 

přeshraniční projekty. 
7. Nedostatečné povědomí o možnostech 

přeshraniční spolupráce. 
8. Velká administrativní náročnost realizace 

přeshraničních projektů. 
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SILNÉ STRÁNKY (S) 

1. Příroda, krajinné zajímavosti a památky.  
2. Vzájemná blízkost (geografická i lidská založená na již navázané spolupráci). 
3. Zkušenosti lokálních aktérů s přeshraničními projekty. 
4. Zkušenosti lokálních aktérů s dotovanými projekty. 
5. Společná témata. 
6. UNESCO (jako faktor podporující cestovní ruch). 
7. Volný trh práce a investic v příhraničním regionu. 
8. Potenciál kreativních oborů, kreativní umělci a producenti tvořící regionální 

produkty. 

 

 

Silné stránky nám dávají dobrý předpoklad pro realizaci přeshraničních projektů. Aktéři 

zapojení do tvorby strategie mají zkušenosti jak s dotovanými, tak i přeshraničními projekty. 

Všechny tři příhraniční regiony spojuje celá řada témat, která je možné dále rozvíjet. Máme 

i zajímavý potenciál kreativních oborů, umělců nebo producentů typických regionálních 

produktů. Právě kreativní obory můžou být silným argumentem pro to, aby se do regionu vraceli 

mladí lidé. Volný trh práce může být někdy vnímán negativně, především u českých 

zaměstnavatelů, kteří usilují o to, aby jejich zaměstnanci neodcházeli za lepšími platovými 

podmínkami do Německa. Na druhou stranu nechceme uzavřené hranice nebo jiná omezení. 

Získávání pracovních zkušeností za hranicemi může mít v budoucnu přínos i pro českou 

ekonomiku – ať už pro zaměstnavatele nebo při založení vlastního podnikání. 
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SLABÉ STRÁNKY (W) 

1. Chybějící dálniční propojení z české strany na německé dálnice. 
2. Špatná návaznost spojů veřejné dopravy.  
3. Stárnutí obyvatel, malá vzdělanost obyvatel  
4. Rozdíly mezi regiony a malá sounáležitost s regionem a vykořenění obyvatel na 

české straně – hospodářství, tradice, patriotismus. 
5. Volný trh práce v příhraničním regionu. 
6. Špatné vnímání vlastní země, přílišné zaměřování se na vlastní negativa, 

nedostatečné vnímání příležitostí. 

 

 

Mezi slabými stránkami se nám opět objevil volný trh práce, a to z důvodu, který byl popsán 

u silných stránek. Během diskuse jsme byli konfrontováni se zjištěním, že se příliš soustředíme 

na vlastní negativa a nevidíme příležitosti a silné stránky, které vnímá zahraniční návštěvník, 

což nás samé může brzdit v dalším rozvoji.  
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PŘÍLEŽITOSTI (O) 

1. Podmínky pro další rozvoj přeshraniční spolupráce. 
2. Důraz na výuku a praktické použití cizích jazyků.  
3. Podmínky pro rozvoj spolupráce založený na společných tématech, výměně 

zkušeností a vzájemné inspiraci. 
4. Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání, VaV, kreativita, podnikavost). 
5. Rozvoj a zkvalitnění služeb v souvislosti s udržitelným cestovním ruchem 

(UNESCO v sousedství regionu, klid, příroda, agroturistika, průmyslová kultura, 
tradiční výrobky).  

6. Podpora místních producentů, místních produktů a regionálních značek.  
7. Kultivace prostředí a hodnot (znovuobjevení tradic, úprava prostředí). 
8. Rozvoj spolupráce mladé generace, která není zatížena minulostí.  
9. Zlepšování image 
10. Možnost vzájemné propagace a zesílení vazeb mezi regiony. 
11. Využití potenciálu nových sektorů, podpora nových kreativních oborů a 

technologií. 
12. Podpora moderních technologií pro budování přeshraničních vazeb napříč 

rozvojovými tématy (online, smart řešení). 
13. Osvěta v oblasti životního prostředí, sociálních témat, vzdělávání ad. 

 

 

Přehled všech příležitostí nám ukazuje, že v přeshraniční spolupráci existuje široký potenciál, 

který můžeme využít k dalšímu rozvoji regionu. Je rovněž důležité podporovat obory a 

technologie, které nemají v regionu nyní zastoupení, odvětví, která zvýší ekonomickou 

výkonnost kraje, sociální systémové funkce, ekologizaci aj. 
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OHROŽENÍ (T) 

1. Prohlubování ekonomických rozdílů mezi regiony. 
2. Zhoršování ekonomické situace obyvatel. 
3. Další odliv obyvatel. 
4. Omezení volného přeshraničního pohybu obyvatel z důvodu nových hrozeb 

(epidemie, politické důvody). 
5. Neochota některých aktérů k přeshraniční spolupráci. 
6. Nevhodné nastavení dotačních podmínek pro přeshraniční projekty. 
7. Nedostatečné povědomí o možnostech přeshraniční spolupráce. 
8. Velká administrativní náročnost realizace přeshraničních projektů.  

 
 

Některé z uvedených ohrožení mohou MAS svým působením eliminovat, ale na většinu mají 

jen minimální nebo žádný vliv. Určitě mohou šířit povědomí o možnostech přeshraniční 

spolupráce a přesvědčovat neochotné či dosud váhající aktéry ke spolupráci. Všechny MAS 

svojí činností usilují také o zmírnění odlivu obyvatel. V rámci evaluace se mohou zapojit i do 

připomínkování dotačních programů přeshraniční spolupráce a jejich podmínek. 
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2.2 Analýza rozvojového potenciálu území  

Analýza rozvojového potenciálu vznikla metodou komunitního projednání na 2. workshopu 

v rámci tvorby této strategie a následně byla připomínkována v rámci 3. workshopu. Účastníci 

workshopů byli předem seznámeni se základními údaji o hospodářském a sociálním stavu 

území. Součástí jednání byla také diskuse nad vybranými ukazateli socioekonomické analýzy 

vycházející z volně dostupných strategií a analýz vyššího řádu stručně uvedených v kap. 1.2. 

Tato analýza je pro přehlednost znázorněna na následujícím obrázku grafickou formou, ve které 

uvádíme vydefinované rozvojové oblasti (z nich plynoucí priority) a podoblasti (z nich plynoucí 

strategické cíle), na nichž se shodli účastníci workshopů. Následně se tyto rozvojové oblasti 

promítají do konkrétních opatření/aktivit (definováno komunitní formou na 3. workshopu). 

Účastníci workshopů se shodli na tom, že společným tématem všech rozvojových oblastí je 

institucionální spolupráce a tzv. chytrá (smart) řešení. Proto jsou tato témata znázorněna 

uprostřed obrázku 6 s vazbou na všechny ostatní oblasti. Stejně tak pak existují vazby mezi 

všemi rozvojovými oblastmi a řada podoblastí je společná pro více rozvojových oblastí. 

Obrázek 6 Tvorba analýzy rozvojového potenciálu území 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   LIDÉ   

CESTOVNÍ RUCH   

IMAGE REGIONU 

INFRASTRUKTURA 

PODPORA PODNIKÁNÍ A 
ZAMĚSTNANOSTI 

Obrázek 7 Analýza rozvojového potenciálu území – ROZVOJOVÉ OBLASTI (PRIORITY) 
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Obrázek 8 Analýza rozvojového potenciálu území – ROZVOJOVÉ PODOBLASTI (STRATEGICKÉ CÍLE) 

 

LIDÉ          ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

Mládež         Ochrana životního prostředí   

Senioři a osoby zdravotně postižené      Změna klimatu    

Mezilidské vztahy        Alternativní zdroje   

Vzdělávání          Transformace regionu   

Jazyková svoboda         Zeleň v obcích    

          Osvěta   

 

CESTOVNÍ RUCH        IMAGE REGIONU 

Příroda          Místní produkty 

Místní produkty         Posílení identity 

Infrastruktura a služby        Transformace regionu 

Stezky           Kultura, zvyky 

Památky, atraktivity, zajímavosti         

Kvalifikovaná pracovní síla   
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PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI   INFRASTRUKTURA 

Kvalifikovaná pracovní síla        Sportovní infastruktura  

Volný trh práce         Místní dopravní obslužnost 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu      Moderní technologie (digitalizace, elektromobilita, …)  
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Rozvojová oblast LIDÉ a její podoblasti 

Obecně u této oblasti je vnímána potřeba dostatečné nabídky volnočasových aktivit pro všechny 

věkové kategorie a také podpora komunitního života. 

 Mládež 

Stárnutí populace a neochota mladých zůstávat na venkově je společným problémem všech 

příhraničních regionů. Je tedy nutností zatraktivnit tuto oblast pro mladé. Jednou z výhod, které 

nabízí naše regiony, je možnost zapojení do přeshraničních aktivit, kterými jsou výměnné 

pobyty studentů, jedno i vícedenní vzájemné návštěvy škol, sportovní klání apod.  

 Senioři a osoby zdravotně postižené  

S předchozí podoblastí souvisí i kvalita života seniorů na venkově. Z důvodu odchodu mladých 

lidí, zůstávají senioři sami. Je potřeba podporovat jejich soběstačnost a pomoci jim 

s každodenními úkony, které už mohou těžko zvládat sami. Tím může být např. zajištění 

nákupu, sekání trávy nebo jen trávení společného volného času při hraní karet. Zde je prostor 

pro dobrovolnickou práci a koordinaci mezi těmi, kdo potřebují pomoc, a těmi, kteří chtějí 

pomáhat. S tím mají zkušenosti právě v Německu a česká strana by se tak mohla inspirovat 

v rámci projektů na výměnu zkušeností nebo vzdělávání dobrovolníků pro práci se specifickou 

cílovou skupinou, jakou jsou senioři nebo postižení.        

 Mezilidské vztahy  

Dobré mezilidské vztahy je potřeba budovat jak přímo v daném regionu, tak i napříč hranicemi. 

Stále totiž existují mezi oběma národy rozdíly – systémové, kulturní a institucionální. Proto 

byla účastníky workshopu definovaná silná potřeba realizovat projekty podporující vzájemné 

pochopení.  

 Vzdělávání 

Zajištění dostupného vzdělávání si aktéři řeší přímo ve svém území. V přeshraničním kontextu 

vidíme v oblasti vzdělávání především možnost spolupráce škol a rozšiřování povědomí 

o společném území mezi mládeží.      

 Jazyková svoboda  

Během workshopů byla zmíněna i existující jazyková bariéra mezi českými a německými 

příhraničními regiony. Přitom znalost jazyka nebo možnost získat zásadní informace ve svém 

mateřském jazyce přináší i jazykovou svobodu. Němečtí účastníci kvitovali to, že celá řada 
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informací na českých webových stránkách je nabízena i v německém jazyce, a to nejen v oblasti 

cestovního ruchu, ale i na některých webových stránkách obcí v příhraničí. A zároveň zmínili, 

že by bylo vhodné, aby i na německých webech byly zveřejňovány informace v českém jazyce. 

A to nejen v turisticky vyhledávaných oblastech, ale obecně v celém příhraničí, protože počet 

českých návštěvníků v poslední době stoupá. 

 

Rozvojová oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a její podoblasti 

 Ochrana životního prostředí 

Všichni zapojení aktéři jsou si vědomi důležitosti a potřeby ochrany životního prostředí. 

Příhraniční oblast Čech, Bavorska i Saska má bohatou přírodní krajinu, podobnou faunu i flóru, 

síť biotopů, a navíc je to oblast, která nezná bariéru v podobě státní hranice.  

 Změna klimatu 

Je zřejmé, že všichni čelíme stejným výzvám souvisejících se změnou klimatu a hledáme řešení, 

jak zmírnit jeho dopady. Důležité jsou i aktivity vedoucí ke zpomalení změny klimatu.  

 Alternativní zdroje 

S ochranou životního prostředí úzce souvisí i využívání alternativních zdrojů – v energetice, 

způsobu vytápění, mobilitě obyvatel. 

 Transformace regionu  

Transformace je chápána obecně na celý region. Není to jen transformace uhelných oblastí 

Sokolovska, ale i transformace v myšlení a využívání zdrojů. Správnou cestou je využívání 

brownfieldů pro další rozvoj – pro nová odvětví nebo i v rámci cestovního ruchu. Je potřeba 

stále hledat nová využití pro opuštěné objekty. 

 Zeleň v obcích   

Pro nové období by tématem měla být spíše než výsadba zeleně, její údržba a hledání správných 

řešení, hledání a pilotní ověřování vhodné výsadby do měst apod. 

 Osvěta 

V oblasti životního prostředí je potřeba dále pracovat i s osvětou veřejnosti. Tématy mohou být: 

nakládání s odpady a systém jejich třídění, snižování osobní spotřeby energií, snižování vlastní 

uhlíkové stopy, využívání alternativních zdrojů energií, ochrana přírody a přírodních zdrojů 

atd. 
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Rozvojová oblast CESTOVNÍ RUCH a její podoblasti 

Obecně pro celou oblast cestovního ruchu by dvojjazyčná nabídka měla být samozřejmostí. 

Velmi často se v minulosti zapomínalo na cílovou skupinu přímo z regionu a tím myslíme celou 

příhraniční oblast Čech, Bavorska a Saska. A vývoj v cestovním ruchu ovlivněný 

koronavirovou pandemií nám tento potenciál ukázal. 

 Příroda 

Hornatý ráz přírody s velkým podílem lesů a cenné přírodní oblasti jsou typické pro celou 

popisovanou příhraniční oblast. Jsou zároveň i velkým potenciálem pro rozvoj udržitelného 

cestovního ruchu.    

 Místní produkty  

V každém ze zapojených regionů jsou vyráběny charakteristické, typické nebo jinak unikátní 

produkty, což může být využito v rámci rozvoje cestovního ruchu. 

 Infrastruktura a služby  

Je potřeba reagovat na vývoj a změny v oblasti cestovního ruchu. V poslední době stoupá 

popularita elektrokol a ukazuje se, že infrastruktura a nabídka služeb s tím související zatím 

pokulhává – chybí ubytovací kapacity s možností ubytování pouze na jednu noc, dobíjecí 

stanice pro elektrokola, sušárny oblečení. Navíc rozmach elektrokol rovněž velmi přispívá 

i k rozvoji přeshraničního cestovního ruchu. Dříve byly dálkové cyklotrasy cílem trénovaných 

sportovců. Dnes je využívá i velmi početná skupina seniorů s elektrokoly. Díky nim si mohou 

pravidelně dopřávat výlet i k sousedům na druhou stranu hranice. S rozvojem elektromobility 

bude do budoucna nutností nabízet u ubytovacích kapacit i dobíjející stanice pro automobily. 

Infrastruktura pro cestovní ruch může být zároveň přínosem i pro další oblasti – například může 

u cyklotrasy v obci vzniknout obchod, který budou využívat v sezóně především turisté. Bude 

však zároveň přínosem i pro místní, kteří budou mít možnost nákupu i v malé obci, kde by byl 

obchod nerentabilní. Tato podoblast velmi úzce souvisí i s oblastí cestovního ruchu. 

 Stezky  

V této podoblasti jsou zahrnuty veškeré formy – cyklostezky a cyklotrasy, turistické trasy, 

naučné stezky, běžecké trasy. Všechny tyto formy v příhraničním regionu, a v ideálním případě 

vedoucí přes hranice, pomáhají ve vnímání společného prostoru bez hranic. Jsou místem, kde 

se lidé potkávají a mohou sloužit i jako podpora přeshraničních vazeb.   



 

Strategie přeshraniční spolupráce 

 pro území místních akčních skupin v rámci Euregia Egrensis na období 2021-2027 
  

26 
 

 

 Památky, atraktivity, zajímavosti 

Naše regiony disponují významnými památkami, které jsou hojně navštěvovány turisty a ti se 

zde koncentrují. Našim cílem je přivést je i na další místa, která nejsou třeba tak známá, ale 

jsou zajímavá a návštěvníkům nabízejí svůj potenciál např formou představení zvyků a tradic. 

Tato místa chceme ve společné spolupráci chránit a obnovovat. 

 Kvalifikovaná pracovní síla  

Stejně jako v jiných oborech se cestovní ruch potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní 

síly. V tomto případě mezi potřebnou kvalifikaci patří, kromě odbornosti a znalosti 

problematiky, i jazyková vybavenost. Navíc cestovní ruch je v době pandemie nejvíce zasažen 

odlivem pracovní síly, která se jen velmi těžko získává zpět především kvůli velké nejistotě 

související s dopadem protipandemických nařízení.   

 

Rozvojová oblast IMAGE REGIONU a její podoblasti 

 Místní produkty  

V každém se zapojených regionů jsou vyráběny charakteristické, typické nebo jinak unikátní 

produkty, které je potřeba zviditelnit na úrovni regionu a využít je pro budování a zlepšování 

image regionu. 

 Posílení identity 

V minulosti byl venkov chápán jako oblast, která potřebuje pomoc. Jeho vnímání se v době 

korona krize výrazně změnilo. Zvýšil se zájem o krátkodobé pobyty na venkově a v přírodě, 

zároveň stoupá zájem o tuto lokalitu pro trvalé bydlení. Tím získává venkov novou perspektivu, 

kterou je potřeba využít a stavět na ní regionální image. Jednou z dalších předností jsou také 

intenzivnější mezilidské vztahy, než je tomu ve městech. 

 Transformace regionu 

Tato podoblast je totožná s podoblastí u ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vnímáme ji i jako součást 

IMAGE REGIONU. Podaří-li se nám transformace regionu, ovlivní to pozitivně nejen životní 

prostředí, ale i vnímání regionu jak jeho obyvateli, tak i návštěvníky.   

 Kultura, zvyky 

Kultura a zvyky jsou naším kulturním dědictvím, které by mělo být zachováno pro budoucí 

generace. Je to jeden z důležitých aspektů, které přispívají k vytváření regionální integrity. Je 
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nutné zachovat a vzájemně sdílet dokumenty týkající se historie celého příhraničního regionu 

z období 18. a 19. století. Musíme pečovat a oživovat zvyky, které byly pro toto území typické. 

Rozvojová oblast PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI a její 
podoblasti 

 Kvalifikovaná pracovní síla  

Dostatečné množství kvalifikované pracovní síly je dlouhodobě řešeno na obou stranách 

hranice. Pomoci by mohlo kariérové poradenství, práce na vylepšení image některých oborů, 

které si nesou z minulosti stigma podřadného povolání a s touto kampaní pak cílit i na rodiče 

žáků základních škol, kteří si vybírají své budoucí povolání.     

 Volný trh práce   

Volný trh práce je mnohými vnímán jako velká výhoda tohoto regionu. Na druhou stranu je 

vnímán i jako velká nevýhoda pro zaměstnavatele především na české straně. Proto v této 

oblasti vidíme prostor pro velkou výzvu – jak ovlivnit trh práce, aby nedocházelo 

k jednosměrnému odlivu kvalifikovaného personálu a „nepřetahovali“ se zaměstnanci.  

 Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

Důležitým předpokladem pro dostatek kvalifikované pracovní síly je propojení práce 

a vzdělávání už na úrovni středního školství. Tady může být pro českou stranu vzorem 

Německo, které má duální systém vzdělávání. Musíme počítat i se změnami způsobenými 

transformací průmyslu a vznikem nových pracovních profilů, takže vzdělávání by se mělo 

prolínat celým pracovním životem. Pro studenty středních a vysokých škol je zase důležité 

jejich zapojení do výzkumu tak, aby již během studia získávali praktické zkušenosti v této 

oblasti.          

Rozvojová oblast INFRASTRUKTURA a její podoblasti 

 Sportovní infrastruktura 

Tato podoblast úzce souvisí s rozvojovou oblastí LIDÉ a nabídkou volnočasových aktivit. 

Nízká míra sportovní aktivity především u mladé generace je celospolečenským problémem, 

proto je nutné zajistit dostupnost sportovišť. Sport má svůj velký význam i při posilování 

přeshraničních mezilidských vztahů už proto, že se zde minimalizuje jazyková bariéra. 
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 Místní dopravní obslužnost  

Strategie všech zapojených MAS ukázaly, že všichni řeší problém nedostatečné dopravní 

obslužnosti venkovských oblastí. Řešením by mohlo být kromě dostatku spojení hromadné 

dopravy i např. sdílení automobilů pro cesty do práce nebo škol. Zlepšení dopravní obslužnosti 

souvisí i s infrastrukturou cestovního ruchu – více přímých spojů z Čech do německého 

příhraničí by podpořilo i větší návštěvnost. 

 Moderní technologie (digitalizace, elektromobilita, nové přístupy) 

Zavádění moderních technologií do každodenního života se stává nutností, ať už jde o internet, 

využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektrické energie, rozšiřování elektromobility, 

nebo třeba rozvody vody. Smart řešení by měla být využívána i např. v oblasti spotřeby. Její 

navyšování by nemělo být řešeno pouze navýšením výroby, ale spíše se zaměřit na řízení 

spotřeby. 
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3.  Strategická část 

Na workshopech jsme stanovili 4 priority z 6 rozvojových oblastí, které jsou uvedeny 

v předchozí kapitole. Následně k nim byly rozpracované strategické cíle vycházející 

z rozvojových podoblastí.  

Opatření níže uvedená zobecňují typy aktivit, které byly potenciálními žadateli/účastníky 

workshopů uváděny při tvorbě strategie. Tyto konkrétní aktivity žadatelé nechtěli ve značné 

míře sdílet v detailech ve strategii ve snaze zachovat si originalitu projektu.  

3.1 Priority, strategické cíle a opatření 

 
Obrázek 9 Struktura priorit, strategických cílů a opatření 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

PRIORITA – PRIORITÄT

STRATEGICKÝ CÍL 
STRATEGISCHES ZIEL

OPATŘENÍ –
MAßNAHMEN

OPATŘENÍ –
MAßNAHMEN

STRATEGICKÝ CÍL 
STRATEGISCHES ZIEL

OPATŘENÍ –
MAßNAHMEN

OPATŘENÍ –
MAßNAHMEN
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P1: PODPORA PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI 

SC1.1 Transformace regionu a podpora podnikání 

Opatření: Podpora vzniku nových oborů nebo oborů, které v regionu nemají zastoupení, 

ale i zlepšování image stávajících oborů, sdílení zkušeností, networkingové aktivity, B2B akce, 

digitalizace, inovativní řešení pro získávání nových investorů. 

SC 1.2 Kvalifikovaná pracovní síla díky propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

Opatření: Adaptace pracovních sil ze zahraničí a jiných oborů, výměnné exkurze, sdílení 

zkušeností (jak udržet/získat pracovní sílu v regionu), využití místních zdrojů pracovní síly 

s konkrétní úrovní vzdělanosti a jejich specifické dovednosti, využívání moderní technologie 

pro mezioborovou komunikaci. 

 

P2: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SC 2.1 Eliminace negativních vlivů na životní prostředí  

Opatření: 

Projekty podporující elektromobilitu, péči o zeleň v obcích, osvětu, sdílení zkušeností, reakci 

na změnu klimatu, ochranu životního prostředí, resilienci, využívání alternativních zdrojů, 

projekty v oblasti cirkulární ekonomiky a ekologizace, využití brownfieldů, vzdělávání občanů 

a získání povědomí o uhlíkové stopě a další environmentální aktivity. 

SC 2.2 Podpora biologické rozmanitosti  

Opatření: 

Jakékoliv projekty na podporu biologické rozmanitosti zahrnující i podporu regionálních 

produktů. 

 

P3: KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 

SC 3.1 Podpora infrastruktury pro udržitelný CR   

Opatření: 

Cyklostezky, turistické trasy, naučné stezky, modernizace a doplnění infrastruktury v reakci na 

změny v cestovním ruchu, posílení venkova a rozšíření jeho infrastruktury pro cestovní ruch, 

rozvoj služeb pro místní i zahraniční návštěvníky, vznik nových odborných pracovních míst a 

kvalifikací pro cestovní ruch. 
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SC 3.2 Ochrana kulturního a přírodního dědictví  

Opatření: 

Projekty podporující ochranu nebo obnovu kulturního a přírodního dědictví (památky, 

atraktivity regionu, zajímavosti, tradice a zvyky, kultura), překlady a digitalizace historických 

dokumentů. 

SC 3.3 Podpora image regionu  

Opatření: 

Propagace, marketingová opatření, budování vlastní jasné identity, podpora a zviditelnění 

místních producentů (typické regionální výrobky), podpora venkova, výsadba a údržba zeleně, 

znovuobnovení místních tradic a zvyků. 

 

P4: PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A VZDĚLÁVÁNÍ  

SC 4.1 Posílení mezilidských vztahů  

Opatření: 

Mezigenerační setkávání, aktivity se zapojením mládeže a seniorů, sportovní turnaje, 

spolupráce zájmových spolků, příprava a realizace projektů pro poznávání přeshraniční kultury, 

pořádání kulturních akcí dvojjazyčně, projekty k vzájemnému pochopení se a poznání historie, 

osudů, česko-německé kultury. Vybudování a udržování volnočasových prostorů, zajištění 

neziskových služeb pro pomoc seniorům a tělesně postiženým.  

SC 4.2 Podpora vzdělávání  

Opatření: 

Podpora výuky jazyků (němčina, čeština), spolupráce škol, sdílení zkušeností, podpora 

dvojjazyčných obchodů a turistických míst. 
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Závěr 
Tato strategie přeshraniční spolupráce vychází z rozvojové strategie Euregio Egrensis a je též 

v souladu s prioritními programy spolupráce Česká republika – Sasko 2021-2027 a Česká 

republika – Bavorsko 2021+. Z toho důvodu jsou opatření této strategie realizovatelná i v rámci 

podmínek těchto zmíněných programů. 

V tomto dokumentu jsou zaznamenány především klíčové aspekty pro spolupráci 

v následujících letech na území Bavorska, Saska a Karlovarska. Pro analyzování těchto potřeb 

na vybraném území byla použita SWOT analýza, jež byla sestavena z vnitřních a vnějších 

zdrojů. V tabulce č. 4, viz příloha, jsou shrnuty závěrečné priority, strategické cíle a jejich 

opatření, také oblasti a podoblasti, do kterých tyto cíle spadají. 
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Tabulka 4 Přehled priorit, strategických cílů, opatření a jejich vazeb na rozvojové oblasti a podoblasti 

Priorita Strategický cíl Opatření Rozvojová podoblast 
Rozvojová 

oblast 
(převažující) 

P 1: PODPORA PODNIKÁNÍ A 
ZAMĚSTNANOSTI 

SC 1.1: Transformace 
regionu a podpora 
podnikání 

1.1.1 Podpora vzniku nových oborů a 
zlepšování image těch stávajících 

Kvalifikovaná pracovní síla 

PO
D

PO
RA PO

DN
IKÁN

Í A 
ZAM

ĚSTN
AN

O
STI 

Volný trh práce 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

1.1.2 Sdílení zkušeností a plánování 
společných aktivit 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

1.1.3 Rozvoj digitalizace a podpora inovací 
pro investice 

Moderní technologie 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

SC 1.2: Kvalifikovaná 
pracovní síla díky 
propojení práce, 
vzdělávání a výzkumu 

1.2.1 Adaptace pracovních sil ze zahraničí a 
jiných oborů 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Volný trh práce 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

1.2.2 Využití místních zdrojů pracovní síly a 
moderní technologie 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Volný trh práce 

Moderní technologie 

Propojení práce, vzdělávání a výzkumu 

P 2: OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

SC 2.1: Eliminace 
negativních vlivů na 
životní prostředí 

2.1.1 Podpora environmentálních aktivit a 
elektromobility 

Ochrana životního prostředí ŽIVO
TN

Í PRO
STŘEDÍ 

Příroda 

Změna klimatu 

Alternativní zdroje 

Transformace regionu 

Zeleň v obcích 

2.1.2 Informování obyvatelstva o 
environmentálních aktivitách 

Ochrana životního prostředí 

Změna klimatu 

Alternativní zdroje 
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Transformace regionu 

Zeleň v obcích 

Osvěta 

SC 2.2: Podpora 
biologické rozmanitosti 

2.2.1 Podpora biologické rozmanitosti a 
podpora regionálních produktů 

Místní produkty 

Posílení identity 

Zeleň v obcích 

Transformace regionu 

P 3: KULTURA A CESTOVNÍ 
RUCH 

SC 3.1: Podpora 
infrastruktury pro 
udržitelný cestovní ruch 

3.1.1 Výstavba a udržování stezek Příroda 

CESTO
VN

Í RU
CH

, IM
AG

E 

Infrastruktura a služby 

Stezky 

Památky, atraktivity, zajímavosti 

Transformace regionu 

3.1.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu Místní produkty 

Infrastruktura a služby 

Památky, atraktivity, zajímavosti 

Infrastruktura a služby 

Posílení identity 

Transformace regionu 

Kultura, zvyky 

3.1.3 Nová odborná pracovní místa a 
kvalifikace pro cestovní ruch 

Místní produkty 

Památky, atraktivity, zajímavosti 

Kvalifikovaná pracovní síla 

Posílení identity 

Transformace regionu 

SC 3.2: Ochrana 
kulturního a přírodního 
dědictví 

3.2.1 Ochrana a obnova památek, tradic, 
zvyků, kultury atp. 

Místní produkty 

Posílení identity 

Kultura, zvyky 
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Příroda 

Infrastruktura a služby 

Stezky 

Památky, atraktivity, zajímavosti 

3.2.2 Překlady a digitalizace historických 
dokumentů 

Kultura, zvyky 

Posílení identity 

Kultura, zvyky 

Kvalifikovaná pracovní síla 

SC 3.3: Podpora image 
regionu 

3.3.1 Propagace a tvorba marketingových 
opatření 

Posílení identity 

Transformace regionu 

Kultura, zvyky 

3.3.2 Podpora a zviditelnění místních 
producentů 

Místní produkty 

Posílení identity 

Transformace regionu 

Kultura, zvyky 

3.3.3 Podpora venkova a údržba zeleně Transformace regionu 

Zeleň v obcích 

Infrastruktura a služby 

Kvalifikovaná pracovní síla 

P 4: PODPORA 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT A 
VZDĚLÁVÁNÍ 

SC 4.1: Posílení 
mezilidských vztahů 

4.1.1 Podpora mezigeneračních setkávání Mládež 

LIDÉ, 
IN

FRASTRU
KTU

RA 

Senioři a osoby zdravotně postižené 

Mezilidské vztahy 

Místní dopravní obslužnost 

4.1.2 Realizace společných sportovních 
aktivit, vznik zájmových skupin a jiných 
volnočasových aktivit 

Mládež 

Senioři a osoby zdravotně postižené 

Mezilidské vztahy 

Vzdělávání 
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Sportovní infrastruktura 

Místní dopravní obslužnost 

Moderní technologie 

SC 4.2: Podpora 
vzdělávání 

4.2.1 Podpora výuky jazyků Mládež 

Senioři a osoby zdravotně postižené 

Mezilidské vztahy 

Vzdělávání 

Jazyková svoboda 

4.2.2 Spolupráce škol a sdílení zkušeností Mládež 

Mezilidské vztahy 

Vzdělávání 

Jazyková svoboda 

 


