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Akční plán doplňuje Strategii rozvoje mikroregionu Dobrovolného svazku obcí České Švýcarsko na 

období od 2020 do 2030 a byl stejně jako Strategie zpracován v rámci projektu: Strategické řízení 

v obcích DSO České Švýcarsko, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009976. 

 

Akční plán pro DSO České Švýcarsko  

Strategický cíl 1 - Zlepšit podmínky pro zaměstnávání a podnikání se zvyšováním kvality 
vzdělávání a služeb 

1.1 zpracovat studii podrobně mapující podnikání v území, jeho problémy a potřeby 

postup:  identifikace podniků a podnikatelů 

  identifikace problémů 

  identifikace potřeb 

  analýza získaných dat 

  návrh možných kroků a opatření na podporu podnikání v území 

  realizace 
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1.2 podnikatelská kavárna – iniciovat pravidelná setkávání podnikatelů a zaměstnavatelů  

postup: v rámci identifikace podniků a podnikatelů zjist zájem k pravidelnému / 
nepravidelnému neformálnímu setkávání 

  v případě zájmu zajistit organizátora a facilitátora setkávání (např. MAS) 

 zajistit společné financování postup  

  realizace 

1.3 aktivní zapojení do řešení problematiky dopravy v území  

postup:   definovat potřeby v území 

   zapojit České Švýcarsko o.p.s. 

   vytvořit návrh zapojení do řešení dané problematiky 

   realizace 

1.4 tvorba tematicky propojené sítě atraktivit na půdorysu svazku 

postup:  analýza/brainstorming k nalezení společného tématu 

  analýza/brainstorming k vhodné formě prezentace/realizace 

  popis realizace včetně zajištění financování 

  realizace 

1.5 komunitní energetika na bázi DSO 

postup:  definice zadání pro zpracování koncepce s důrazem na komunitní energetiku 

podání žádosti o dotaci na společnou Energetickou koncepci 

realizace Energetické koncepce jejím rozvedením do konkrétních projektů 

1.6 sdílení služeb v sociální oblasti v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb 

postup:  aktualizace výstupů z Komunitního plánu sociálních služeb 

  stanovení priorit v území 

  zajištění zpracovatele pro návrh realiazovatelnosti služeb 

  zajištění financování nových služeb 
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  realizace 

1.7 sdílení služeb pro volnočasové postup dětí a mládeže 

postup:  identifikace stávající nabídky volnočasových aktivit 

  šetření potřeb a zájmu 

  zajištění zpracovatele pro tvorbu nových služeb 

  zajištění financování nových služeb 

  realizace 

1.8  zpracování přehledu na využití dotačních titulů pro výše uvedené  

postup:  identifikace témat, která jsou relevantní k podpoře v území 

  zajištění zpracovatele včetně domluvy frekvence aktualizací (MAS) 

 

Strategický cíl 2 - Zkvalitnit dopravu, infrastrukturu a možnosti volnočasového vyžití 

2.1 zapojit se do řešení problematiky individuální automobilové dopravy na území NP ČŠ 

postup:  prověřit možnosti vybudování záchytných parkovišť na území DSO 

  zapojit se do aktivity Správy NP ČŠ v daném problému 

  získat podporu pro vlastní návrhy 

zajistit financování 

realizace 

2.2 prověřit možnosti využití brownfields a obdobných ploch pro vybudování parkovišť 

postup:  aktualizovat seznam a stav brownfieldů v území DSO 

  zhodnotit jejich možné využití pro parkování návštěvníků NP ČŠ 

  zapojit se do aktivity Správy NP ČŠ v daném problému 

  získat podporu pro vlastní návrhy 

zajistit financování 
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realizace 

2.3 vytvořit společný plán pro investice pro volnočasového vyžití obyvatel 

postup:  identifikace stávající nabídky volnočasového vyžití obyvatel 

  šetření potřeb a zájmu – identifikace investičních záměrů 

  zajištění zpracovatele projektové dokumentace pro vybrané investice 

  zajištění financování investic 

  realizace 

2.4 sdílení služeb údržby komunikací  

postup:   definovat potřeby v území 

   zajistit zpracování návrhu plánu společné údržby 

   zajištění financování služby 

  realizace 

2.5 společný plán cyklostezek 

postup:  pasportizace současného stavu 

  návrh na doplnění pro vytvoření funkčního celku 

  domluva na způsobu a financování vlastního značení 

  realizace, publicita, marketing 

2.6 vytvořit společný vizuál DSO pro infotabule a značení podél komunikací 

postup:  domluva na „ideovém“ zadání, tvorba podkladů pro tvorbu vizuálu 

   zajistit zpracování návrhu grafického manuálu/vizuálu území DSO 

   zajištění uplatňování vizuálu, rozsah uplatnění vizuálu 

  realizace 

2.7 využít možností podávat žádosti o dotace za DSO, nikoliv individuálně (digitalizace) 

postup:  stanovení témat a projektových záměrů, které budou řešeny společnými žádostmi 

  pasportizace dotačních titulů s ohledem na typ žadatele (DSO) 
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  domluva projektů a projektových záměrů, které budou řešeny společnými projekty 

2.8 společné řízení projektů včetně finančního řízení 

postup:  výběrové řízení na zajištění služby, stanovení pravidel pro vyplácení (ceník) 

  uzavření smlouvy s poskytovatelem služby 

2.9 vytvořit společný harmonogram kulturních a sportovních akcí, podporovat „místní“ ligy 

postup:  pasportizace pravidelných kulturních a sportovních akcí v DSO 

  vytipování bílých míst (chybějící typy akcí) 

  domluva nových akcí, stanovení nositelů, způsobu financování 

  pasportizace harmonogramu – kdy se co koná, hluchá místa 

  doplnění nových akcí do stávajícího harmonogramu 

2.10  zpracování přehledu na využití dotačních titulů pro výše uvedené  

postup:  identifikace témat, která jsou relevantní k podpoře v území 

  zajištění zpracovatele včetně domluvy frekvence aktualizací (MAS) 

Strategický cíl 3 - Zlepšit kvalitu životního prostředí 

Příprava komplexních projektů do OP ŽP 21+ 

postup:  stanovení témat a projektových záměrů, které budou řešeny komplexně 

  zajištění zpracovatele pro zpracování projektových záměrů a žádostí o dotace 

  podání žádostí, realizace podpořených projektů 

Prosazovat začlenění místních potřeb do NP ŽP (program pro obce v NP) 

postup:  pasportizace podporovaných opatření z pohledu DSO 

  vytipování bílých míst (chybějící podpory) 

  vytvoření návrhu na rozšíření Programu NP ŽP 

  žádost o součinnost – S NP ČS, MAS ČS, senátor Z. Linhart 

Zvýšit intenzitu spolupráce v oblasti odpadového hospodářství 
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postup:  pořízení studie na řešení odpadového hospodářství v DSO 

  schválení studie, včetně prioritních aktivit 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace aktivit 

Zpracovat studii na společné materiálové a energetické využití TKO a BRKO 

postup:  pořízení studie na společné materiálové a energetické využití TKO a BRKO 

  schválení studie, včetně prioritních aktivit 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace aktivit 

Propojit obce liniovou výsadbou ovocných dřevin podél cest 

postup:  pasportizace stávajících výsadeb a návrh na doplnění 

  schválení návrhu výsadeb, určení prioritních výsadeb 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace výsadeb 

Realizovat společná drobná opatření v krajině na podporu retence vody (síť vodních ploch) 

postup:  pasportizace stávajících drobných vodních ploch a návrh na doplnění nových 

  schválení návrhu nových tůní, určení prioritních akcí 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace vybudování tůní 

 

Strategický cíl 4 - Zvýšit atraktivnost regionu pro návštěvníky a posílit spolupráci a 
komunitní rozvoj 

budování atraktivit  v obcích a jejich bezprostředním okolí 

postup:  pasportizace stávajících atraktivit v obcích a jejich bezprostředním okolí 

pořízení návrhu na doplnění, dotvoření, propojení 
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  schválení návrhu nových atraktivit, určení prioritních akcí 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace investic do atraktivit pro cestovní ruch 

vytvořit společnou síť turistických tras (zokruhovanou) pro pěší a cykloturisty 

postup:  pasportizace stávajících turistických tras 

pořízení návrhu na doplnění, dotvoření, propojení 

  schválení návrhu nových tras, určení prioritních akcí 

  vyřešení financování – vlastní nebo dotační prostředky? 

  realizace investic do atraktivit pro cestovní ruch 

vlastní vizuál území pro navigaci, info apod. 

postup:  domluva na „ideovém“ zadání, tvorba podkladů pro tvorbu vizuálu 

   zajistit zpracování návrhu grafického manuálu/vizuálu území DSO 

   zajištění uplatňování vizuálu, rozsah uplatnění vizuálu 

vytvořit koordinovanou nabídku akcí na hlavní sezónu (hudba, divadlo, gastro, turistika, řemesla) 

postup:  pasportizace akcí v hlavní sezóně v DSO 

  domluva nových akcí, které stávající nabídku vhodně doplní (časově, tematicky) 

  implementace nových akcí do stávající nabídky 

prověřit potenciál území pro budování záchytných parkovišť 

postup:  pasportizace území, zhodnocení využití pro parkování návštěvníků NP ČŠ 

  prosadit výstupy pasportizace do plánování Správy NP (Ústeckého kraje) 

  zajistit financování, případně realizaci třetí stranou 


