Rozvojová potřeba

Popis potřeby pro rozvoj území

A - Podpora
Na území MAS je potřeba prohloubit setkávání členů jednotlivých komunit
komunit na venkově za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit.
Podpoření aktivit zaměřených na pomoc komunitám, zlepšení nebo
obnovení jejich schopností sociálního fungování v jejich přirozeném
prostředí, bude mít pozitivní efekt na plnohodnotný občanský život na
venkově. Cílem je podpora spolkového života prostřednictvím adekvátních
opatření (např. dotace na podporu činnosti spolků, pořádání akcí, údržbu,
rekonstrukci nevyhovujících prostor) a rozvoj komunitních center.
•

•

•

B - Vytváření
vhodných podmínek
pro živé venkovské
zázemí

Zázemí pro spolkovou a komunitní činnost – spolková a komunitní
činnost probíhá na území MAS často v nevyhovujících prostorech. Je
potřeba se zaměřit na rekonstrukci, obnovu a vybavení, a tím
podpořit činnost a atraktivitu spolkového a komunitního života, a
tím přilákat nové zájemce.
Podpora komunitního života a rozvoj kulturního potenciálu
venkova – Na území MAS funguje řada spolků, které se snaží
udržovat kulturní život a tradice na venkově. Avšak není tomu tak ve
všech obcích. Naráží se na problém nedostatku lidí, kteří by se tomu
ve své obci věnovali. Řešením je podporovat metodou LEADER
rozvoj venkovských komunit, podporovat mezigenerační projekty,
které pomohou budovat mezilidské vztahy a zlepší komunitní život
obyvatel venkova. V souvislosti s podporou identity regionu je
důležité podporovat i místní osobnosti a tahouny kulturního života
a pomáhat jim s jejich prezentací na veřejnosti. Dalším důležitým
krokem je vychovávat budoucí Leadry, kteří později převezmou
organizování kulturního života a tradic v regionu. Aby dobře
fungovala kulturní infrastruktura v regionu, musí spolky spolu
komunikovat. Tuto práci by jim ulehčila databáze spolků a jejich
aktivit, ve které by se zveřejňovaly veškeré kulturní akce a aktivity
jednotlivých spolků působících v regionu.
Podpora spolupráce spolků a komunit na venkově – Aktéři
spolkového a komunitního života na venkově spolupracují, přesto
v regionu existuje mnoho aktivních spolků, které spolu
nespolupracují. V některých obcích občanům chybí kulturní a
spolkové akce. Je proto potřeba se na navázání spolupráce zaměřit,
podporovat ji, prohlubovat a rozšiřovat i mezi aktéry z oblasti
vzdělávání, sociální, veřejné a podnikatelské sféry apod. Řešením je
podpora spolupráce spolků a vzájemná podpora v pořádání akcí
v regionu jak finančními nástroji, tak využitím znalosti aktérů z této
oblasti v území a jejich spojením. Ulehčí se propagace a náročnost
realizace aktivit a občanům budou moci nabídnout více akcí či
komplexnější akci, které se bude účastnit více různě zaměřených
spolků. Důležité je, aby byla sestavena databáze spolků, které jsou
aktivní a začala fungovat komunikace mezi nimi.

Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkova zajistí kvalitní život
obyvatel a vytváření možností pro hospodářský rozvoj venkova. Na území
MAS obce řeší nedostatečnou občanskou vybavenost. Občanskou
vybavenost je na území MAS potřeba rozvíjet a hledat inovativní a udržitelná
řešení, např. formou sdílené ekonomiky.

•

•

•

C - Podpora
podnikání na
venkově

•

•

Občanská vybavenost – venkovským obcím chybí terénní, sociální a
zdravotnické služby. Zánik maloobchodních prodejen způsobuje
problémy zejména v odlehlých a hůře dostupných obcích. Obce se
potýkají s nutností obnovy infrastruktury veřejné správy, především
z hlediska odstraňování bariér. Zánikem subjektů zajišťující
občanskou vybavenost vzrostl počet brownfieldů v obcích. Řešením
je podpora spolupráce mezi venkovskými obcemi a městy a jejich
zapojení např. do komunitního plánování, hledání vhodných
finančních nástrojů pro obnovu infrastruktury a revitalizaci
brownfieldů.
Veřejná prostranství – funkčnost veřejného prostranství ovlivňuje
jeho technický stav a stav okolní zástavby, estetika prostoru a jeho
čistota. Stav veřejného prostranství má vliv na spokojenost obyvatel
venkova. Obce často řeší problematiku nedostatku zeleně, špatný
technický stav, dostupnost veřejných prostranství, nedostatek
parkovacích míst, apod. Řešením je hledáním vhodných finančních
nástrojů na revitalizaci veřejných prostranství.
Kulturní dědictví – udržované kulturní památky, muzea, galerie a
další prostory stimulují duchovní život a regionální identitu regionu
MAS Šumavsko. Je potřeba napomáhat rozvoji a využití kulturního
potenciálu, revitalizovat památky kulturního dědictví a kulturní
zařízení, které se na území MAS nacházejí. Řešením je podpora a
zachování kulturního dědictví formou obnovení památek,
restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových
bariér, podpora muzeí a galerií. Podpora by se měla také týkat
renovace drobných sakrálních památek, pomníků a hřbitovů.
Podpora a rozvoj místní produkce – na území MAS nabídka
lokálních, malých a středních podniků neodpovídá aktuální poptávce
ve všech oborech – nabídka je nedostatečná a není schopná
absorbovat veškerou poptávku na území MAS. Na základě zjištění je
také potřeba iniciovat podporu tradičního podnikání a řemesel. Také
je velice důležité podpořit rozvoj drobného podnikání na venkově, a
tím pomoci malým živnostníkům v jejich činnosti a zlepšení
konkurenceschopnosti nejen na tuzemském trhu. Dále je třeba se
zaměřit na cesty zemědělských produktů k zákazníkům v rámci
regionů (krátké potravinové řetězce). Řešením je podpora místního
podnikání finančními nástroji za účelem pořízení strojů, technologií
a dalšího vybavení. Dále je třeba podpořit rozvoj podnikání nástroji
podpory zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti – např.
tvorba lokálních pracovních míst) a sdílenou ekonomikou a
spoluprací. Vhodná by byla také podpora účasti malých živnostníků
a podnikatelů na zahraničních trzích (např. Německo). Cílem je
rozšířit povědomí o výrobcích drobných regionálních podnikatelů a
živnostníků a vzbudit o ně zájem.
Podnikatelský inkubátor – začínající malí a střední podnikatelé je
potřeba podpořit v začátcích jejich podnikání. Aktérům v této oblasti
chybí základní znalosti o podnikání a z kapacitních a odborných
důvodů je pro ně složité zajistit základní úkony spojené
s podnikáním. Důležité je zaměřit se na začínající podnikatele a
pomoci jim přinést inovace a podporu ve využití místních zdrojů.
Zároveň využít možné spolupráce a zkušeností k udržení nízké
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•

D - Podpora rozvoje
zemědělství a
lesnictví

Na území MAS hraje významnou roli zemědělství a lesnictví.
•

•

E - Zlepšení
zhoršujícího se
životního prostředí
a negativních
dopadů lidské

nezaměstnanosti. Řešením je vznik podnikatelského inkubátoru
s cílem pomoci začínajícím a stávajícím podnikatelům v jejich
činnosti. Možná podpora by probíhala formou poradenství
zaměřeného na bezpečnost práce, základy podnikání, administrace
v podnikání, základy účetnictví apod. Spolupráce by mohla probíhat
např. s oblastní hospodářskou komorou.
Podpora inovací v podnikání – na území MAS je potřeba
podporovat konkurenceschopnou ekonomiku za podpory využívání
inovativních nástrojů. Řešením je podpora technologické inovace
stávajících výrobních aktivit a způsobu poskytování služeb (stroje a
technologie pro výrobu a služby, automatizace, robotizace, inovace
softwarů).
Spolupráce – Problémem je nedostatečná spolupráce v oblasti
využití moderních technologií a v oblasti vzdělávání mezi
zaměstnavateli, veřejnou správou a školami (ZŠ i SŠ). Řešením je
vytvoření vhodných podmínek směrem k podnikatelským
subjektům v obci, které by zamezily odchodu a zániku malých firem
na venkově. Dále je řešením posílit spolupráci ZŠ a SŠ s firmami
v území, a tak zatraktivnit a dostat do povědomí řemeslnou výrobu
již u žáků v ZŠ, dále posílit spolupráci SŠ a VOŠ v oblasti praktické
přípravy žáků. Velký potenciál představuje také spolupráce místních
výrobců s ubytovacími a stravovacími zařízeními a dalšími
organizacemi nejen v cestovním ruchu. Pro oblast krátkých
potravinových řetězců by bylo vhodné vytvořit databázi lokálních
maloproducentů.

Podpora rozvoje zemědělství – území MAS je charakterizováno jako
zemědělská oblast s méně příznivými až drsnými podmínkami.
V oblasti zemědělství je sledována velká poptávka po modernizaci
technologií a strojů v zemědělství a s tím související zájem o
prosazování environmentálních principů a zemědělství šetrné
k životnímu prostředí. Řešením je podpora spolupráce
zemědělských subjektů prostřednictvím sdílení materiálně
technické základny (MTZ), zajištění finančních zdrojů pro obnovu
MTZ v návaznosti na prosazování environmentálních principů
(ochrana před chemizací, zmenšení půdní degradace, znehodnocení
pitné vody, stromořadí v krajině, eroze půdy,…).
Podpora rozvoje lesnictví - značnou plochu území MAS zaujímají
lesní pozemky. Obor lesnictví má na území dlouholetou tradici. Na
lesní porosty v posledních letech nepříznivě působí zejména různé
extrémní situace (např. intenzivní sucho, hmyzí škůdci, eroze půdy,
atd…). Proto je potřeba podporovat vlastníky lesů a dřevozpracující
podnikatele. Podpora by měla být zaměřena především na investice
do techniky a technologie pro lesní hospodářství, dále na spolupráci
všech aktérů působících v lesnictví.

Na území MAS Šumavsko se nachází NP a CHKO Šumava. Velkou část tvoří
lesy, louky a pastviny, kde se projevuje přirozený ráz krajiny typické pro tuto
oblast. Díky existenci NP a CHKO Šumava je zde krajina velmi zachovaná a
ochrana životního prostředí je prioritním tématem. Celou touto oblastí se

činnosti na životní
prostředí

prolíná oblast komunitní energetiky, jako vhodný nástroje pro řešení
problémů.
Při šetření v oblasti životního prostředí byla definována tato hlavní témata,
kterým je potřeba se v území MAS věnovat:
•

•

•

•

•

•

Třídění odpadů – obyvatelé třídí, ale problémem jsou přeplněné
kontejnery na tříděný odpad a jejich nevhodné umístění. Další
problém je s majiteli rekreačních objektů, hotelů, penzionů a
majitelů chat a chalup. Řešením je doplnění a zefektivnění systému
odděleného sběru komunálního odpadu, včetně zavádění
sofistikovaných systémů (D2D – door-to-door, Reuse centrum,…),
dále pak modernizace a estetické ztvárnění lokálních sběrných míst
tříděného odpadu.
Kompostování – chybí osvěta a podpora domácího a komunitního
kompostování. Řešením je výstavba komunitních a malých
kompostáren (včetně vybavení potřebnou technikou), poradenské
služby pro tato malá řešení, spolupráce se zemědělci v oblasti
kompostování a využití kompostu
Ovzduší – stále hodně domácností a firem (podnikatelský sektor)
topí uhlím, problém nastává v níže položených obcích, kde je v zimě
na denním pořádku smogová situace. Také chybí osvěta, ochota a
finance některých obyvatel a firem změnit systém vytápění.
Řešením je výměna starých spalovacích zdrojů na tuhá paliva a
podpora pořízení obnovitelných zdrojů energie (udržitelné a
nízkoemisní zdroje vytápění, zateplování, rekuperace tepla, apod.) –
podpora prostřednictvím kotlíkových dotací, osvěta. Vhodným
nástrojem pro řešení v podnikatelském sektoru by bylo nastavení
vhodného energetického managementu. Dalším problémem je
doprava zatěžující životní prostředí. Prioritou je uspokojit stoupající
zájem o elektromobilitu, a tím řešit podporu čisté dopravy. Zejména
u nákladní dopravy řešit vyloučení projíždění obcemi a městy
výstavbou silničních obchvatů. Včas uvažovat se silničními obchvaty
při tvorbě územních plánů a koordinovat je s případnými
pozemkovými úpravami.
Zadržování vody v krajině – všeobecný problém na celém území
MAS. Řešením je rušení narovnávání toků a jejich revitalizace,
obnova mokřadů, meandrů, hrázek, retenčních nádrží, rozšiřování
niv a obnova remízků.
Čištění odpadních vod – v mnoha obcích a osadách chybí ČOV.
Řešením je podpora vybudování nových malých ČOV, zvláště tam,
kde není ekonomicky výhodné vybudovat velkou ČOV pro celou
obec nebo větší oblast. Na území se nachází mnoho oddělených
osad a jako nejvíce ekonomické se jeví vybudovat malé ČOV pro
každou osadu zvlášť. V místech se stávající ČOV podpořit jejich
intenzifikaci a modernizaci.
Trvale udržitelné hospodaření v lesích – problémem je kůrovcová
kalamita a s ní související těžba v lesích. Někteří soukromí majitelé
lesů neřeší šíření hmyzích škůdců. Dalším problémem jsou
nedostatečná protierozní opatření a nepřirozené úpravy vodního
režimu v lesích. Řešením je obnova lesních porostů (např. výsadba
smíšených lesů) v souladu se stavem porostů a s nároky jednotlivých

•
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F - Zajištění
vhodných podmínek
pro vzdělávání

•

•

dřevin ke zvýšení stability, kvality a biodiverzity, dále pak vhodná
obnova přirozeného zadržování vody v lesích.
Hospodaření s půdou – kvalita a eroze – zemědělská i lesní půda se
potýká s problémem eroze, způsobující omezení či úplnou ztrátu
jejích produkčních schopností. Může za to rušení bývalých
hydrografických prvků v krajině. Řešením je jejich obnova, tzn.
obnova remízků, zatravněných údolnic, mokřadů, cestných příkopů,
větrolamů, atd.
Revitalizace nevyužívaných prostor (brownfieldy) – na území MAS
se nachází velké množství brownfieldů, jejichž revitalizace je žádoucí
a představuje hlavní nástroj pro omezení dalšího zastavování volné
krajiny. Řešením by bylo využít tyto prostory jak pro podnikání, pro
spolkovou činnost, kulturní činnost, veřejné služby, cestovní ruch,
tak i pro bydlení.
Pitná voda – v souvislosti se změnou klimatu se na území MAS
zvětšuje problém dostupnosti a kvalita pitné vody. Řešením je
podpora akumulace pitné vody pro zajištění zásobování
obyvatelstva pitnou vodou, výstavba a modernizace zařízení ke
zkvalitnění technologie úpravy vody s cílem zlepšení jakosti a
dostupnosti pitné vody v obcích a v neposlední řadě podpora
vyhledávání nových zdrojů vody.
Osvěta – důležitou součástí pro zajištění zdravého životního
prostředí je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Zajištění
vhodných nástrojů v rámci EVVO dojde k osvojení znalostí,
dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního
stylu, potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění
udržitelného rozvoje v MAS Šumavsko.
Udržení dostupnosti a zlepšení kvality předškolního vzdělávání –
na území MAS se nachází 26 MŠ, které se potýkají s problémem
zastaralého vybavení (technické vybavení, pomůcky pro vzdělávání,
jídelny, tělocvičny, venkovní zázemí). Některé MŠ se potýkají
s nedostatečnou kapacitou pro všechny zájemce. Dalším
problémem je nedostatek personálních kapacit, jako jsou např.
logopedi, školní psychologové, speciální pedagogové, atp. Řešením
je udržení venkovské sítě MŠ a obnova infrastruktury předškolního
vzdělávání, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje
pedagogů v oblasti předškolního vzdělávání. Dalším možným
řešením je podpora doplňkových aktivit a aktivit spolupráce
klíčových aktérů ve vzdělávání (např. MAS, ZŠ, zřizovatelů
vzdělávacích organizací, rodičů a NNO).
Udržení dostupnosti a zlepšení kvality základního vzdělávání – na
území MAS se nachází 24 ZŠ, které se potýkají s problémem
zastaralého vybavení (technické vybavení, pomůcky pro vzdělávání,
jídelny, tělocvičny, venkovní zázemí). Dalším problémem je
nedostatek personálních kapacit v oblasti základního vzdělávání.
Řešením je zajištění udržení venkovské sítě ZŠ, modernizace
zastaralé infrastruktury (učebny, zázemí pro vnitřní i venkovní
aktivity, jídelny). Důležitá je podpora osobnostně sociálního a
profesního rozvoje pedagogů v oblasti základního vzdělávání.
Dalším možným řešením je podpora doplňkových aktivit a aktivit
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G - Podpora
fungování sociálních
a doprovodných
služeb

•

spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání (např. MAS, MŠ,
zřizovatelů vzdělávacích organizací, rodičů a NNO).
Udržení dostupnosti a zlepšení kvality ZUŠ – na území MAS se
nachází fungující síť 7 ZUŠ poskytující kvalitní vzdělávání. O činnost
ZUŠ je na území MAS velký zájem ze strany dětí/žáků. Problémem je
nedostatek finančních prostředků na pravidelnou obnovu
nástrojových instrumentů a zajištění vybavení pro uměleckou
činnost. Dalším problémem je zastaralý technický stav budov ZUŠ.
Řešením je zajistit finanční prostředky na udržení kvalitního
uměleckého vzdělávání a obnovu budov ZUŠ.
Udržení dostupnosti a zlepšení kvality zájmového a neformálního
vzdělávání – na území MAS fungují v oblasti neformálního a
zájmového vzdělávání střediska volného času, školní družiny,
knihovny a další aktéři, kteří poskytují např. komunitní vzdělávání,
sportovní aktivity apod. O jejich činnost je velký zájem, nicméně se
potýkají s nedostatkem finančních prostředků na jejich fungování a
na zajištění vybavení odpovídající současným trendům a
požadavkům. Řešením je zajištění financování a prohloubení
spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání.
Spolupráce klíčových aktérů v oblasti vzdělávání – spolupráce
v oblasti vzdělávání na území MAS funguje, avšak je třeba ji dále
prohlubovat a podporovat. Díky místnímu akčnímu plánování se
podařilo navázat spolupráci škol s ostatními aktéry v oblasti
vzdělávání (neformální a zájmové). Je potřeba zlepšit spolupráci škol
a zástupců podnikatelské sféry za účelem zatraktivnění řemeslné
výroby u žáků a dále pak za účelem využití moderních technologií.
Všeobecná podpora vzdělávacích aktivit v návaznosti na
implementaci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ podpora financování a realizace aktivit vedoucích k úspěšné
implementaci Strategie 2030+, podpora vzdělávacích aktivit
orientovaných na získání kompetencí potřebných pro aktivní
občanský, profesní a osobní život, podpora aktivit snižující
nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, podpora učitelů,
ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, zavádění Středního
článku podpory v území, který poskytne školám cílenou podporu,
zajistí koordinaci jejich činnosti v dané lokalitě a stane se
prostředníkem v komunikaci mezi centrem a územími.
Udržení (zajištění základní dostupnosti) a rozvoj (zajištění
optimální dostupnosti) sociálních služeb – na území MAS se nachází
34 registrovaných sociálních služeb. Cílem těchto služeb je podpořit
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených. Strategií MAS je posílení cílových skupin
prostřednictvím podpory rozvoje sociálních služeb na území MAS.
Problémem se stává finanční zajištění udržení stávajících sociálních
služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit a zajištění kvality
a podpory rozvoje sociálních služeb ve vazbě na prevenci a eliminaci
sociálního vyloučení a také péče, především na vazbě bezpečnost
poskytovaných služeb. Řešením je potom systémové zajištění
finančních prostředků na udržení či rozvoj nebo případný vznik
sociálních služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení.
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Podpora a udržení doprovodných služeb – na území MAS se
nacházejí různé terénní aktivity, mobilní programy, popř. lokální
ambulantní programy směřující k podpoře lidí a jsou zaměřené na
osoby závislé na pomoci svých blízkých nebo jiných pečujících osob.
Dále se na území nachází i podpora sdílené a neformální péče,
včetně paliativní a hospicové péče. Problémem je nedostatek
finančních prostředků na realizaci, rozvoj či progresi aktivit a
programů. Chybějí jak lidské zdroje, tak i materiální vybavení.
Řešením je hledání možností získání finančních prostředků a další
podpora realizátorů těchto aktivit a pečujících osob.
Zachování a rozvoj komunitního plánování sociálních a
doprovodných služeb – na území MAS konstantně (již 13 let)
probíhá komunitní plánování sociálních a doprovodných služeb se
všemi zapojenými aktéry. Díky těmto zkušenostem můžeme
potvrdit, že dlouhodobost a systematičnost společného plánování a
participace je základem pro budoucí kvalitní nastavení systému.
Problémem je finanční náročnost a propojení všech zúčastněných
(veřejnost, poskytovatelé, uživatelé a místní samosprávy). Řešením
je systematická finanční podpora systému komunitního plánování
sociálních a doprovodných služeb.
Udržení dostupnosti a zlepšení kvality vzdělávacích a edukačních
aktivit – na území MAS jsou organizace, které se zabývají
vzdělávacími a edukačními aktivitami pro cílové skupiny osob
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a o
oblast související, např. o pečující osoby, spolupráce škol
s poskytovateli aj. Problémem těchto organizací je nedostatečné
množství finančních prostředků a proto řešením tohoto problému je
snaha jim zajistit dostatek finančních zdrojů na pokrytí nákladů na
financování vzdělávání v sociální oblasti pro cílové skupiny a
související s nimi.
Podpora a udržení programů zaměstnanosti – na území MAS je
velmi nízká nezaměstnanost, ale podpora aktivit zaměstnanosti pro
problémové skupiny lidí v území je dlouhodobě žádoucí a potřebná.
Problémem je, že lidé z cílové skupiny jsou uzavření, často ztratili
pracovní návyky a potřebují mentora, který je povede. Tyto aktivity
jsou finančně náročné a zdlouhavé. Řešením této situace je finanční
podpora organizací a projektů, které zajistí pro tuto cílovou skupinu
lepší prostupnost na trhu práce.
Rozvoj lokální ekonomiky a sociálního podnikání – na území MAS
se nachází několik sociálních podniků, ale dle šetření v území je řada
záměrů založených na principech lokální ekonomiky, ve kterých by
bylo současně potencionálně možné zohlednit i přístupy sociálního
podnikání a reagovat na lokální stav nezaměstnanosti. Stávající
omezení vyplývají především z legislativy, doposud nastavených
pravidel podpory a nedostatku přístupu k financím. Řešením této
situace je finanční podpora organizací a projektů, které se aktivně
zapojí do podpory zaměstnanosti v místě na principech lokální
ekonomiky, a nebo sociálního podnikání.
Podpora a udržení komunitních center a sociální práce – na území
MAS jsou využívány programy, které směřují k aktivizaci a participaci
sociálně vyloučených a ohrožených osob a k jejich zvyšujícímu se
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I – Podpora
venkovského
cestovního ruchu

zapojování do života v obci či komunitě. Dále je v hojné míře
využívaná a potřebná podpora sociální práce včetně potřeby vzniku,
fungování a rozvoje komunitních center. A v neposlední řadě je
potřeba podpory sociální práce s důrazem na posílení kompetencí
obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům.
Problémem těchto aktivit je nedostatek finančních prostředků na
vznik či podporu udržení jednotlivých aktivit a jejich rozvoj,
v případě komunitních center chybějící místa pro realizaci, případně
materiální zajištění programů. Řešením je navázání na již probíhající
programy a aktivity, podpora vzniku nových aktivit a hledání
finančních prostředků na jejich podporu a zajištění jejich
pravidelného chodu.
Podpora a udržení prorodinných opatření – na území MAS
v současné době existuje řada organizací zastřešujících tyto aktivity,
které jsou velmi potřebné k posilování rodinných vazeb s cílem
podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které
zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce,
utváří jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psychosociálního zdraví a pohody po celý život. Problémem z důvodu
finančních je, že na území je nedostatek aktivit, které podporují
komunitní projekty a propojují sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené osoby. Řešení je v posílení těchto aktivit
a hledání finančních zdrojů na podporu a rozvoj rodinných vazeb.
Posilování partnerství v oblasti sociální – v území MAS jsou
částečně, ale ne dostatečně pokryty aktivity podporující rozvoj a
posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské
výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a
mezigenerační výměny a výpomoci. Důležité je také síťování a
kooperace jednotlivých subjektů. Problémem je nedostatek finanční
kapacity zapojených organizací a jejich koordinace. Řešením dané
situace je hledání finančních zdrojů na podporu těchto aktivit.
Podpora sociálního bydlení – na území MAS je poptávka po
sociálních a dostupných bytech či domech a o jejich podpoře.
Organizace zabývající se touto oblastí nemají dostatek finančních
prostředků a kapacity na zpracování výzkumu území, kterého by se
bydlení týkalo a bylo použito pro obhajobu projektu. Řešením
tohoto problému je finanční podpora organizací i projektů.
Podpora bydlení pro seniory – obecně je malá kapacita domovů pro
seniory. Cítíme potřebu budovat vhodné komunitní domy pro
seniory, případně se zajištěnou pečovatelskou službou, a to
v místech nejbližších svému současnému bydlení. V takovém bydlení
se setkávají senioři se svými známými z bývalých zaměstnání, ze
společenského a spolkového života, ze škol apod. a jsou umístěny v
jim známém prostředí, kde nemají pocit opuštěnosti v naprosto
cizím prostředí se všemi neznámými a cizími lidmi. Je zde i
maximálně zvýšená možnost návštěv příbuzných a známých a tím i
předcházení depresivním a melancholickým stavům seniorů.

Díky poloze MAS Šumavsko, na kterém se nachází NP a CHKO Šumava a leží
v příhraniční oblasti v těsném sousedství německých hranic, je důležitým
aspektem rozvoj cestovního ruchu. Dobrým nástrojem pro rozvoj CR jsou
fungující kanceláře destinačního managementu. Propagaci, rozvoj v CR a

zvyšování návštěvnosti našeho a okolního území zajišťuje destinační
kancelář PRO Šumavsko. Podporu cestovního ruchu je nutno směřovat mimo
chráněná území s cílem rozmělnění intenzity návštěvnosti a její snížení
zejména v cenných lokalitách s cílem snížení negativních zásahů z CR. Nutné
je i klást důraz na šetrné formy CR.
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Rozvoj podnikání v oblasti CR – hlavním segmentem pro rozvoj CR
je zajištění dostatečných a kvalitních kapacit ubytovacích,
stravovacích a sportovně rekreačních zařízení. Podpora by měla
směřovat do oblasti financování CR, vzdělávání v CR a spolupráce
s cílem zajistit konkurenceschopný CR na území MAS.
Doprovodná infrastruktura CR – pro další rozvoj a udržení CR je
nutné směřovat podporu do veřejné infrastruktury (např.
informační centra, stezky, trasy, orientační systémy, odpadkové
koše, odpočívadla, parkoviště, atd.) Vzhledem k velkému množství
lesního porostu je žádoucí jeho využití rekreační funkce lesa. V rámci
zvyšování atraktivity území je dále potřeba zajistit revitalizaci a
modernizaci památek, muzeí, galerií a dalších kulturních zařízení a
podporovat provázanost kultury a cestovního ruchu, v neposlední
řadě prohlubovat spolupráci aktérů v těchto v oblastech.
Spolupráce v oblasti CR – na území MAS se nachází mnoho
příležitostí k navázání spolupráce aktérů v oblasti CR, podnikání a
kulturního života. Tuto spolupráci je potřeba prohlubovat a
podporovat, např. ve vazbě na lokální produkty, zachování tradic a
řemesel, přírodního bohatství, pořádání kulturních akcí, apod…
Rozvoj partnerství a spolupráce - MAS byla od začátku otevřena pro
všechny partnery se zájmem o rozvoj území. Rozvoj spolupráce
úspěšně probíhal již v období 2007-2020. Prioritou MAS je účelné
navázání na tuto spolupráci a vytvoření pevné partnerské sítě se
zapojením všech zájmových skupin z území. Téma spolupráce se
prolíná napříč všemi tématy SCLLD. Nezanedbatelná je i spolupráce
s ostatními jihočeskými MAS na úrovni Krajské sítě NS MAS. Cílem je
další rozvoj a prohlubování spolupráce na mezinárodní, národní a
místní spolupráce s využitím nově získaných kontaktů.

