Strategický plán Leader "Šluknovsko návštěvníkům i sobě"
Předkladatelem Strategického plánu Leader (dále jen „SPL“) je Místní akční
skupina (dále jen „MAS“) Šluknovsko. Místní akční skupina Šluknovsko je
občanským sdružením, které vzniklo v prosinci 2004. V roce 2005 se připojilo k
iniciativě Evropské unie pro rozvoj venkova (LEADER). V roce 2006 získalo
dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky na přípravu
strategie MAS Šluknovsko, vytvoření zásobníku projektů a informační kampaň
o programu LEADER. Členy občanského sdružení MAS Šluknovsko jsou
neziskové organizace, obce a podnikatele z celého Šluknovského výběžku.
Území MAS, které zahrnuje oblast Šluknovského výběžku, má rozlohu 355
km2 s celkovým počtem cca 55 000 obyvatel. V rámci Šluknovského výběžku
působí dva mikroregiony (Sever a Tolštejn), které dohromady zahrnují všechny
obce a města Šluknovského výběžku. Šluknovský výběžek zaujímá cca 39 %
rozlohy okresu Děčín a na celkovém počtu obyvatel se podílí cca 41 %.
Zpracování SPL probíhalo komunitní metodou, založenou na dialogu mezi
členy a volenými orgány MAS, širokou veřejností a finálním zpracovatelem.
Stěžejní formou byly veřejné diskuse v rámci komunitních setkávání, v rámci
volených orgánů MAS byla především používána metoda brainstormingu.
Důsledně byl v průběhu zpracování uplatněn princip rovných příležitostí.
Pracovní verze SPL byla rozeslána všem členům MAS s dostatečným časovým
prostorem pro kvalifikovanou oponenturu. Ve finální verzi SPL jsou
zapracovány veškeré připomínky a náměty, které vzešly z oponentury
jednotlivých členů MAS. Veřejné projednání SPL proběhlo na valné hromadě
MAS dne 10. 6. 2008 ve Šluknově.
Dokument má následující strukturu:
1. PŘEDKLADATEL SPL
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS
3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS
4. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS
5. SWOT ANALÝZA
6. STRATEGIE
7. PARTNERSTVÍ MAS
8. ZKUŠENOSTI A SPOLUPRÁCE
9. ORGANIZACE A ZDROJE MAS
10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY
11. ZAPOJENÍ ŽEN, MLADÝCH LIDÍ A ZEMĚDĚLCŮ
Nejdůležitější částí je návrh cílů a priorit v části 6.1:
6.1. Priority a cíle
6.1.1. Celkový cíl SPL, vymezení prioritních oblastí a přehled fichí

Celkovým cílem SPL je využití rozvojového potenciálu území a jeho
zatraktivnění pro obyvatele i návštěvníky.
Podpora v rámci strategie SPL je směřována do čtyř prioritních oblastí. Každá
oblast je rozpracována do dvou podopatření, která zároveň tvoří samostatné
fiche se specifickými cíli. Celkově bylo tedy navrženo 8 fichí, z nichž 5 zakládá
veřejnou podporu (fiche č. 1 – 5):
Číslo
fiche

Název fiche

Cíl fiche (specifický cíl SPL)

PRIORITA 1 ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
1
Modernizace stávajících
Zvýšení konkurenceschopnosti stávajících
zemědělských podniků
zemědělských podniků v živočišné výrobě
2

Vznik nových zemědělských Snížení věkové struktury zemědělců
subjektů
PRIORITA 2 ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE
3
Diverzifikace činností
Zvýšení příjmů zemědělských subjektů,
zemědělských podniků
vytváření nových pracovních míst, podpora
využívání obnovitelných zdrojů energie.
4

Zakládání mikropodniků a
jejich rozvoj

Rozvoj hospodářské struktury
nezemědělských aktivit, vytváření nových
pracovních míst, podpora využívání
obnovitelných zdrojů energie
PRIORITA 3 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
5
Budování rekreační
Zvýšení ubytovacích kapacit, rozvoj
infrastruktury, rozvoj služeb souvisejících služeb, vytváření nových
pracovních míst
6

Uchování a rozvoj kulturního Záchrana kulturního dědictví, zatraktivnění
dědictví, budování
regionu pro obyvatele a návštěvníky
doprovodné infrastruktury
CR
PRIORITA 4 ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ŽIVOTA NA VENKOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ,
INFORMOVANOST
7
Celková obnova a rozvoj
Zvýšení úrovně života v regionu
vesnic, zlepšení občanské
vybavenosti
8
Vzdělávání a informace
Vzdělávání a informovanost hospodářských
subjektů
V dokumentu je rovněž v části 8.2 popsána přeshraniční spolupráce MAS:
8.2.2. Přeshraniční spolupráce

Příprava přeshraniční spolupráce se saskou Verein zur Entwicklung des
Bautzener Oberlandes (viz nepovinná příloha č. 1 Žádosti o realizaci SPL) je
orientována především do těchto oblastí:
⇒ Vytvoření systému pěstování a využití energetických plodin (hlavním cílem
strategie německého partnera je dosažení energeticky soběstačného
regionu do r. 2025)
⇒ Vytvoření přeshraniční sítě hippostezek s návazností na využití ubytovacích
kapacit na obou stranách hranice
V rámci připravovaného společného projektu (Cíl 3) se uskutečnila na zámku
ve Šluknově schůzka vedení Místních akčních skupin. Projektový záměr se
týká rozvoje přeshraničního turistického regionu.

